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శుభాళా ౦ క్ష 

డాక్టర్ కె. బుక్నుద్దిన్ పిహెచ్ డి పట్టం పొందిన ఈ [గంధాన్ని ఆంధ 

పదేశ్ జానపద సాహిత్య పరిషత్తు తన 17వ వార్షిక సభలో వెలువరిస్తూ ఉంది 

థ్రీ బుక్నుద్దీన్ జానపద సాహిత్యాన్ని ఆభిమాన విషయంగా (గహించడంలోనెే 

ఆయనకు సాం పదాయక విషయాలమీదగల (పీతి; పల్లె జనుల ఆచార వ్యవహారాల 

మీద, మాట, పాట వంటి మనోప్యాపారాలమీదగల ఆసక్తి వెల్లడి ఆవుతున్నాయి. 

తన పేరులో తొలి ఆవ్షరాన్ని ఆచ్చుగా చేసుకొని బుక్కుల్ని జ్ఞ పికీ తెచ్చే ఈయనకు 

గల (పావీన విజ్ఞానం మీది _పేమ కొనియాడదగినది. 

ఇది పిహెచ్.డి. పట్టమైనా, విషయ వివరణమీది తాల్యంవలన మౌలికాంళాలై న 

కవిత్వం, దాని పుట్టుపూ కో తరాలు, ఆలంకార చరిత, వివిధాలంకారాల తీరు, రసం, 

రస సంఖ్యవంటి సాహిత్య శాస్త్ర విషయాలను తిరిగి చెప్పుకున్నాడు (గంథక ర్త. 

పన్లై పజలకు శాస్త్ర గంధం సోకక పోయినా వాళ్ళ నోళ్ళనుండి వెలువడీన 

ఆలంకారాలను నాగర మార్గంలో వింగడించడానికై ఈ రచయిత ఎంతో శమపడ్డాడు, 

ఒక గాడిలో పడి ఒక నిర్హీత పద్ధతిలో తెలుగు ఎంఏలు పూర్తిచేసిన వారందరికీ 

ఇటువంటి ఆనుషంగికాంశాలను వివరించాలనే తపన పోకపోవడం ఉచితమే మరి. 

ఆయితే ఆ ఆసక్తి ఆసలు విషయాన్ని మింగేసేంతగా అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిపోకుండా 
చూచుకోవలసిన బాధ్యత పరిశోధకునికి, ఎక్కువగా పరిశోధనా పథ నిర్దేశకునికి ఉండ 
వలసిన తప్పనిసరి లక్షణం, 

ముందుముందు శ్రీ బుక్ను దీన్ వివేచనాత్మకాలూ, విషయ నిగరణంలో తిరుగు 

లేనివీ, ఏ పభావానికీ లోనుపడనంత నిష్పాక్షికాలూ ఆయిన ఎన్నో పరిశోధనా 

[గంథాలను ఆంధ పదేశ్ జానపద సాహిత్యపరిషత్ పక్షాన వెలువరించాలని మనసారా 

కోరుతున్నాను, 

హైదరాబాదు. ఆబార్య నోాయనీ కృష్ణకుమారి 

తేది : 21.8-1989 ఆధ్యమ్షులు 
ఆంధ్మపదేశ్ జానపద సాహిత్య పరిషత్తు, 



విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు. పరిశోధనా పట్టం కొణకు సమర్పించిన సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని 

ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ము దించ డం జరిగింది ; చేర్చులుగానీ, మార్పులుగానీ చేయలేదు, 

అచ్చుతప్పులు అధికంగానే దొర్పినవి; ఇవి నా అసౌకర్యం, ఆలసత గురులు, 

సహృదయుల సూచనలను మలిము దణలో పాటించి, సవరించుకుటాను, 

-ఇంతకూ = నేను చేసిన సాహిత్య మధనం యెంత ఆని పరిశీలిస్తే. 

జానపద సాహిత్య 
సింధువులో 

వీందువు పరిమాణం మాతమే 1! అని తోచింది. 
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కవిత్వము 

పరబ: హా పదార్థాన్ని నిత రచించు చుటకు మన వేదాంతుబ కొందటు “నేతి. 
వ్ర, 

ది 

నేతి పదతిని అపల౦వింతురు, వీరు ఇది కాదు, ఇది కాదంటూ ముండుకు నడి 

మ్యమునకు మార్గ నిరేశ మొనరింతురు. -“అహే 
: nN cr ° 

విశ్వమును నిర్వోచించుటకు నైతయు కొందటిదే మార్గము నపలంభించఛిరి. 

విత్వ శబ్దమునకు నిక్టష్టమెన నిర్వవనమీయలే మనియు, ఇది కానిది, ఆది కానిది, 

ఆని తెలిసికౌంటూ సందు ఫి వీనియాి తం "టె టె విన్మమె, వీ నియన్నిటిలో నిండి 
ne) C= 

యుండునది కవిత్యమనియు తెలిపిరి. కవిత్వమమృుతము పంటిదన్నారు. మరి 

ఉపమానమైన అమ త మెట్టిది? ఏమొ! దాని మచి నెబరుచూచిరి. దాని రుచి నెపరూ 

కుషుభా, అది Sods, అమృతత్వాపాగకమూ, ఆంటారు. కావున 

సరిగా, ఇదని గిరిగీసి చూపలేకున్నా, కవిళ్వాన్ని గుజించిన ఉహాలు, భావాలు దాని 

స్వరూపమును మనకు తెబుప్పసు. కవిత్వమూ అట్టిచే. 

oh ల ణి క్ట -పర్టనే, యని వ్యాకరణము తెమప్పుచున్నది. ఏదెని విషయమును పర్ణిం 

వపాుట, విఐరించి బవ పాటి, ఎదుటి వాది న తలించునటు 
SA యా Ca Cap) 

బహ్ఫుట కవిత్వము. ఆవిధముగా చెప్టునాడె కవి. ఒరే విషయవషంను కవి కానివాడూ 

కవియైనవాడు చెప్పిన పద్దతులు ర గా కనబడుతుంటాయి. ఒక నదిని చూచి 
a 

నపుడు. కవికానిదాడు “నీరు పారుచు నన్నది అంటాడు. అదే విషయాన్ని కవి 
“పరమేశ్వరుని దయఒలె నది _ప్రపహించుచున్నదని చెబుతాడు. పర్షిత విషయ 

మొకమేయెనా 3 పద్దతులు వేరుగా నున, మొదటి కవికానివాడు తన సామాన్య 
2 అ అణ గక 2 దళ వ త గ్ 

దృష్టితో నే ల గల్లిన (sew నదిని, కని మాతము పర్షనాత్మకమైన సపఠిశీలన దృృష్టిక 

చూడగల్లినా నాడు నదిని. తాను చూచిన దానిని చెప్పినాడు. అప్పుడది కవిత్యమయింది. 



జగ 9 

ఎర్ర, 

టం వ ఆశ 

న 

Gy 

న్ 
vy 0G 

Er థా! 

అం 

డొఏత్రా అ శ్రిదయ 

ర డా 

- 

త 
క్ష 

ట్ కవి 

ఎ్రదయ 

ఇవు కూడా 
మ 

ఇ 

సంస్కార 

విత నం కవితా 
హన 

అ 

buns 

యుండాలి. 

J w 

జ RC a 

టకు డదోకూాద మొ 
ఇ 

Ul 
క ఇ 
ఆయే ణం 

» 

మతాం 
జ 

అలీ 

గు! అప్నా 

Gy టం 

లీ జ టి 

ౌంవిధి ణి జ 3 పము n 

Dp గడ్ 

త
ర
ం
 

+3
 

అటి 

సరినుంది. 
లి 

a 

» వస ౦03 చి 0, అయ, oy 

న న్ Lan] ఇ 

బె తీ సల ఎ్రదయగతః 
ఇ 

కపి హా 
జ 3 

ఇ” 

క్ చఏంంం డి, 
కాని స అ 

we bt 

జు * 
జ 

జల్ల 

తులను చ్చి 
ధి 

ఆవిచంగా 

గ 5 ఫూ, అందరి ౩ ey wD జజ 
ఆ 

DO టి 

౯ 
౯ 

ఖో 

లను 

స్ట్ ళం ఫం! భ్ 
ల్ 
ఓ, 

ర 

జాం 

ఈవై 

విత gu 
జో 

సో 

న్ నేబ్బ 
ళీ nae 

Fen we 

Wat లో 

అ ఇ 
add 

ఆ 

ఓ సుం 

గుతుంది, 
an లన్ 
STP ww జ 

ఉం 

0ది 

~~ 
CT తిటోల్ గ్ర పితాః గ 

ఇల 
శు wu 

స ఇట్ట జ 
డా అలిత రళయు tanto 

awe 

2 

ఎలా 
“J 

స జ 

శ 

ba] 

వ్ 
ఆలీ ఓ నును 

తాలం 

oe 

Y 
స్, 

వ ని 
+” 

hardy 
ల్ 

సంద ష్ 

& 

అ సమాధి 
ఇ 

ళో 

ఇ 

షు 

ఎని యబ 

డు షొ తుద్దరి 
ఇ 

ఇ” 

wm సంబంధమును ప్ప 

ఏశ్యా కళావిర్భాసము, లేక కవిత్వావిర్భావము. 
ba] 

అయం 
తో 

లు 
5 ందుతాడ. ఆయత్న 5 త్రి న 

వి, 
శ 

అ 8%) విన్నకోట మాధపరాప్పగారు. భి ( శ 

Ya 
> 

. కిల లిం చౌ 1 
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కలిగించపలయుననియు ఆశిస్తాడు. సమాజంద్వారా (పేరణ పొంది, ఆ (పేరణ 
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(Ow) ర్ pre +] 
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a త. న్ గ లలో పదిలంగా పుంటుంది. ఆస్టాయిలేనిచో వీటి బుడగపలె తణథంగులమై సమసి 

పోతుంది. 
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యన నెవడు? ఎట్టివాడు కవి? అని (పశ్నించుకుస్నపుడు మనకు అనేక ప్రమాణాలు 
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లభిస్తున్నాయి. 



జానవదంరో అలంకారం 

“గణానాం త్వా గణపతిగ్౦ హవామహే కవిం 

కవీనా"ముప పశ పస్త మహష్,” 

“కవిర్మనీషీ పరిభూకః ౩ న్వయంభూఃో? 

“కవిం పురాణ మసుశాసితార్ మణోరణీయాంస 

మను స్మరేద్యఃోతే 

మొదలగున వెన్నియో ఉదాహరణములు లభించును. వేదములలోను, ఉపనిషతుల 

లోను కవి పదము తొలుత వర(బిహ్మ బోధకముగానే కనబడును. సూక్ష్మెత్డ వివే 
కముగలవారిని జోధించునదిగా ఈ పదము భగపర్గీతలోకూడ (_సయోగింవబడింది. 

(3 మునీనామ ప్యహం వ్యాసః 

ఏ నాముశనాః కవికి నే 
“ 

“ఆత్యా మం(శాః కవిళసా పహ 
Pre) be 

గి 

“విద్యాన్ విపశ్చిద్దోషజ్ఞ సుధ ః కోవిడో బుధః 

ధీరో మసీషీజ్ఞః (సాజః సంఖ్యావాన్ పండితః కవి! 

మొదలగు నుదాహరణములలో, రాగద్వేషాది రహితుడును, సత్యసంపన్నుడునగు 

వాడు, బుషి, తత్వ దర్శనము చేసినవాడుగా కవి నిర్వచింపబడినాడు. కవి సర్వ 

1. బుగ్వేదము= శివ మండలం = 38వ సూతం - 1వ బుక్కు, 

ఈళా వాస్యోప నిషతు. 
అలన 

టు =: 

లీ, భగపద్గీత, = 8-9. 

4. భగవద్లీత, 10-87. 

ర్, బుణ్వేదము = 10.1424. 
6. బయిగ్వేదసు = 10-120, 
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తా 

త్తి 
“ 

గా హా పాశ్చాత్య లా (సాహ 

(పతి రార్యముసు కొటి స అంతల ౮ 
ప! 

నూ. 

ఇ, yey ఇ ఇ 

Wan ఓ ree 

PO అలు 

. ఆ కవి రృత 
+ 

తిపె 

రాష్యమనిసజ్వదు కవిర్భాత 1 

ఈ 

అముపు౦ టినాదు 

వి కృత 

మగునా? అతని 

జ 

గ! 

కవి కరగ కావ్యం 

తెలిసిం౦నె. 

రం 
బలగునా? యన అటు శాఘ్య 

పః 
ఇ, 

నం. అయతే 
స్మి వి నిత్య కృత్య 

క్ 
వొనా న్ 

సిదాంతటమిలీటు తె 

శీ శా 
లుప్పుచున్నవి. 

(a (a) 

కపనీయం శా 

కాదని కొన్ని 

ది తాహ్యము, ఫం" (పర్షింపదగిన ఖే 

ఛం 

# 

కోవి.అతని కర్మ ర్హించువాడు 
జు 
టె “కఒజయతీతి కవిః తస్య కర్మ కొహ్యం ( 

కావ్యము ,2 

a విద్యాధ రుడు. 



l 

తాం వ్ గ ధీ అక బొ ర శ క ళ్ కౌతి శబ్ద్బాయత విమృశతి రస భావాన్ ఇతి కవిః, తస్య కర్యొ. కావ్యం, (రస 

భాపములను విమర్శించువాడు కవి, వానికర్మి కాస). 

“లోకోత్తర పర్ష్ణనా నిపుణః కవి కర్మ కావ్యం" ॥ (లోకోత్తర వర్ణనా 'నిపుణుడగు 

కరు క గజ కరి కావ్యము“ ఆ అను ఈ సిద్దాంతము ములన్నియు కవి కర్మను తెలుపు 

చున్నను ఇందు కవి లక్షణమిమిడియే యున్నది. నిల లి “లోకో తర పర్ణనో 

నిపుణ కవి కర్మ కాహ్యం' అను దానిని బట్టి లోకోత్తర పర్జనా నైపుణ్యమే 

కవిత్వము. ఆలోకోత తర పర్దనా నిపుణత్వవు _పతిభా లభ్యము, _పతిభ దేపతాను 

(గహ కంపాద్యము.. 

దేవతానుగహము తపస్సంపాద్యము,. తపస్సు బుషి కర్మ. కాపుననే 'నా౭నృషికీ' 

కురుతే కాష్యమ్', 'కవయః కాంత దర్శినః' అను క క 

తవిత్వమన నేమియో. తెలిపెడు మరికొన్ని అభ్నిపాయముల నిట పరిశీలింతము 

టు. జిలుగు తెరను రొలగించి, సత్యమును సంశోధించుట కవిత్వమ న్నారు 

కొందబు.. జీవితములోని స్థితిగతుల్లోని సత్య సంశోధనయే కవిత్వమనేది ఇందలి 

0 భొవటం, “బాహ్యేం(దియముల కె గాక అ తరిం(దియములకు గూడ గోచరమగు 

తత్వములను దర్శించి ఒర్ది ంచుట కవిత్వము, అనునది మరికొందటి అభి పాయము,* 

కవిత్యమనగా పత శబ్దార్థ ముల పమత్కారమైన కూర్చే కాదనియు, కవి హృదయ 

ఫలకి యు పె ఖు సొందర్యాన్ని దర్శించి, దర్శించిన విషయాన్ని కొమనీయముగా 

ప్యెక మొనరించుట కవిత్వమని సారము. 
అలా 

కవి హృదయ గతోతే జము కవితాజన వమన నకు స్థాయి భావు. ఆ స్థాయి 

Pa 

వ. 

భావము ననుసరించి మిగతా సామ్యగితో పరిపష్టమై రస నిష్పన్న స్థితి కలుగును, 
జే స తో ఇ. ల స్ట్ శమ ఉట, తో జో wa” 

అద్దు రన నిష్పన్న స్థితిలో పరిపక్వ హృదయ జునిత్ “తేజము, కవిత్వమునకు 

మరింత స్ఫూర్తిని కలిగించును. 

cs 
శ 

శతు పలి 

భట్ట గోపాలుడు. 

మమ్మటుడు. 

ఆధునికాం(ధ కవిత్వము సంప్రదాయము, (పయోగయులు,. ప్పట-రిరి డా।। 

= నారాయణరెడ్డి. 9 
ణు 

ఎ 
కాపి ప్య శిల్పము. పుట=38. విన్నకోట మాధప రాష. 



శ nu” జా క 

జూసి డం  భఅలం౦ంకొరలది 

f ళు, యా ం ధ్ "మి శ. ణా hn “a” ఇ 

ఎందు కమైల యంచగ్ని ఛెందటగా వాాపం చినట్లు సర హృృదయుల 

తా 
న ప a క ర SEN: ee 
హృదయాలలో ద్యాపించి వారికి నానందము కలిగించు రసమే 

] 

పీ 

ర్ లీ జస ఒల్లో 
రసమని 

7 అఆ ఆలో య. ౯ అవీ ఖీ ళ్ 

ముల ల అటు ని గుబ మీ నోందర్యాున నగల = సు జ్య సస 
నాపి 

లొలగించి అంతర్గత సౌందర్యము సర్హల కందించుపే కవిత్వమని “షెలీ' 
టల "హో 

భాను 2 

గ్రరు 

భవతు అవిమతము, 

వం నక ఇగ ON సం న 4 హాల ఆ 
భంచె బషప్టమైన రణనస ౮ తరం — భోబుంయసెకు భోసనో 

శకిని జతచేసి సత్యను ఆనంద దులను సజు్యళనయుజేయగల కళ కవత్వము కీ కే 
అనే ' 

గార వ EE "అము రొవిత్వముీ అనినాడ 

తని ఒృదయంలో నిండిసి ధాం నిత్యం ఎదిగిన వెటొలో న్ 

నాం తరపకదంొ అసగా రఏపకత్వాజతరణ రసుపెగు రస ౮ గాదయమక సళమనీ 

చచుసుంది. ఇచెట్టి రస హృరయం * ఆచట్లాపసుంది ౩ పచ్చ సనేగాని తేలదు, 
అల (on) క్. 

య. అన్నాము. బుషి కానివాడు తొపిస్టముకు (వాయలేశని 

త వాయబడినపె కౌంగ్రబుదు. మటి :సుషులన నెంత? నిగ్రహ 

శక్ కలిగి శ మయుసదిం ఛి ఒఎనులై ద షతసంునో ంచి (శ్రకో కౌలవేదులై విశ 
అని రు 

జ! వ్య! కన్న ను జ్ 

తమ సం చితార్థ్రమల ఎ ప్టై నలవాల ుషులు, వ్రి పత 

ల మాత తు అప కమి మటి ముటఫలందటుసు వవ్పిలయి 

అత్షదినములి 

న గ వ ఇ ఇ. ఇ Wha ly ne అష “us అలి నన్నింటిని సలక్షణముగా కలిగి యున్న హల. తాని రొఫులుగా వారికి పెరు లేదు, 

మహా బుషులుగానే వారు మిగిలిపోయినారు. వ్యాసుదు, వాల్మీకి పం 
అజలాలాంతాలాతా. 

నారాః అంసే కావేద? చేస్చాలి. కనిష్ట విశ్వా తాదులు ఈ సై న 

1, “యాలో టొ ఫదయ సందాది పస్యథాలో నే ద్చహెః 

శరీరం వ్యాప్యతే తేన శుష్యం రాష్ట మవాగ్నినా నాట్య శాస్త రుం భరతుడు 

2. Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the Wad and 

makes a familier objects be as if they weré not familiar. 

(A Defence of Poetry-Page-31}. 
3, Poetry 19 2 ౧6198! compositien. It is the art of uniting. 

pleasure with truth by calling imagination to the help of 
reason and its essence is invention. 

త. Postics, 



13 తానపదంలో అలంకారం 

అగ బుషి కపులుగా పిలుపబడినారు. కారణం: బుషిత్వముతోపాటు పర్లనాచా తుర్యము 

నాచాతు 

దని 

కవికి ఉండవలెను. సశిష్టాదులకు బుషిత్వమూ (దష్టత్వమూపున్నా ప పర్షనాచాతుర్యము 

లేక పోపుటపల్ల వారు కప్పలు కాలేదు. వ్యాస వాల్క్మీక్యాదులకు బు షిత్యముతో బాటు 

వస్తుపర్ణనా నిర్మాణ కౌశల ముండుటవల్ల నే వారు కవులై మహాభారత రామాయ 

జాదులు నిర్మించినారు. కావున వర్ణనాచాతుర్యము కవి కావలసిన వానికి ఒక గొవృ 

అర్హత. రంగు రంగుల పూలేరి, కుష్పవోసి దండలు కుస్చనారభించినచో నేర్పారు 

లన 'మాలకరు' లచేత తయారై న దండలు ఆకర్షణీయముగను, నేర్పులేని వారి 

చేత తయా రైన దండలు వికారములుగను ఉండుట గమనింతుము, అ'ే ఎన్ని 

ఆర్ష తలు వ పెర్హనాచాతుర్యము కవికి అత్యంతావశ్యకము. కాపున మిగతా 

 తలతొడాటు పర్షనా సై నై పుణ్యము కలవాని కృతమే కవిత్వమనిపించుకొ నును 

hee 

(1 క 

మానవుని జీవితకాలం పొడిగింపబడుట గానీ, తగ్గింపబడుటగానీ, వాని 

ఆల్బ, అధిక భాషణదులపైై గానీ వాదు పీల్చే శ్వాసలపైగానీ ఆధారపడి 

పుంటుందంటారు. ఎక్కువగా మాట్లాడుట (ప్రాణశక్తిని జ్యయపరచుకొనుట. 
తక్కువగా మాట్లాడే వానిని “మౌన(ప్రతం వ పూనినావా!' అంటాం, అనపసరమైన 

పొల్లు మాటలు మాని అత్యవసరములందు మా(తమే- ఆల్యంగా మాట్లాడేవారు 

వీర్ణాయుపులౌతారని మన పూర్వుల నిర్దారణ. నత్యము కూడా. అందుకే మునిశ్వ 

రులు సుదిర్హయులై న మౌ మౌన ప్రతుల నపలంభించి తమ శక్తినంతయును నిలుప 

జేసికొని దానికి కోడు దె దైపెధ్యాన మొనరించి, ఆశీస్సుల నంది, శాపాను. గహ శక్తి 

యుక్సలగుచున్నారు. మూషీశ్వరుల్లైన కప్పులు సిద్దినిబొంది యేకాగతతో పలికిన 

వపవలుళులు సిద్దించినఒని మును సాహిత్య చరి(తలో కానపస్తున్నది. వాల్మీకి ఇట 

(పథ మోదాహరణం. తెలుగు సాహిత్యంలో పోళఠన,! వేములవాడ ఖీమకవి,2 

1. “కజేశబంధమధికమగుచు చాలకమరె' = అను సందర్భములోని కథ .-పోతన. 

నిడుదల వోలు 'వెంక(టావు. 

శి, “అప్పలన్ని కప్పలాయె-అన్నమంత సున్నమాయె' = కథ, 
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. 'లౌక్యులగు సాధువులు 

నానికి తగిన మాటలు పలుకుదురు. అద్య పరమ 

బంటి వారి కటి శాపూను(గహా శకి యుండెడిదని అందురు 
అల్ 

కొని 

మతవాదులు ఆరు ననుకొనకయి పడకు బలుకుదురు. కాని ఆ యర్థము తటును 

ట్లు పచ్చి ఆ పళకున నిలుచును" ఆ పలుకు నిజమగుసు. తప్పక 

జరిగి తీరును. య. శకి తగ్గి అనంతరకాలంలో కొందరు కవులు తిట్టు 

కవిత్వాలు ష పుట్టించినారు.* ఆందు శాపంలేదు అను_గహ౦ అంతకంటె ఉండ 

బోదు. మహాత్ములై స బిషులకు జగత్కళ్యాణమే ధ్యేయము, కాన సె స్వార్థపూరిత 

మైన టు ఒకవేళ పున్నచో అట్టి స్వార్ధ జనితమైన మాట కవిత్వము 

కానేరదు. వాలీ శ్రిరీ "నిషాదుని' అ(పయత్నంగా శపించిన దానిలో సావర్థ్ముగాక 

విశ్వ్వనేయము కలదు. కిరాతునిచే కొట్టబడిన జంటను బాసియేద్బ్చుచున్న “(క్రౌం 

పై వార్యీకికి కళుణ, “'నిషాదు'నిపై కోపము కలిగినది, స్వాద్థమా! కాదు, 

వ తనకేమి కాడు. మలి వాల్మీకి యెందుకు శపించినట్లు. విశ్వ(ోయసన్సు 

నాఠాంక్షించే వాల్మీకికి ఆ టేయస్సును భంగమొనరించు కిరాతుని చర్య తాపహేతు ' 

వైనది. శపించినాడు, ఆది కవిత్వమయింది; ఆది కవిత్వమయింది. 

యుష, దష, పరనానిపుణుడూ, అయిన వాని నోటినుండి లోకోత రపర్షనా 
(98) ౬9 —0 (aay 

wee జూ Se రు ఒడ వ చ లన్న ఆ వ వాన్ fo నం 

వ న, జగత్ కళ్యాణ ంత్రువుగా. లయబద్ధ ఖు వెలుపడిన వార కవితేర్షదః,, 

లీ అల్లో అస జీ ట్ల అరు శల, ఇ P df “రుచి విశేషము తెలిసినపుడు. న. మాగినపుడు, పలుకు ప 

నప్పుడు, అయ మెళవించినపుడు, అభిప్యక మై మనచె క విత్వమ ని (లయాత్యక న 

కలిత భా స పపరీమళ సృష్టి) స్పష్టమగుచున్నది. 

1, “లౌకిశానాం హి సాభూనా మర్ధం వాగనువర్తతే-బు షీణాం పునరాద్యానా 6 

(ఉతర రామ చదిత నాటకమ్. = భషఒభూతి. ఆంక౦ 1= శక 8.) 

2. “సూర కవి తిట్టు కంసాలి సుత్తెవెట్టు, “తిమ్మకవి దెబ్బ పెద్ద శ రతిగి 

బొబ్బ, 

వై 

ఏ. ఊచానవద కవితా శాస్ర్తాలు - డో11 యెల్ట్దండ ర ఖే ఘు మారెడ్డి 



ర్త స్ If ల జానవదంతో అలంకారం 
స్యా! 

కళలు కవిత్వం : 

లలిత కళలలో కవిత్వమునకొక విశిష్టస్టానము కలదు. చిత్రకారుడు, $ల్చి, 

సంగీతష్టాడు, సృత్యకారుడు, కళలలో తమ (వయ క్ననుల 'నెచటనాపిరో, అచట 

కవి తన ప్రయత్నము నారంభించును.! కావున కి 

తజ్జాడూ, నృత్యకారుడూ, ఒకేమి, సర్వబ్దుడూ తాషలసి కాపుననే 

కవి (బహ్మయనబడినాడు. ఆ కవిబహ్మ బు షీ ద్రష్ట, శాపాను(గహ శక్తి 

యుకుడూ, లోకోత్తర పర్ణనాచాతుర్యముగల వాడగుచున్నాడు. అట్టివాని రచనయే 

కవిత్వము. ఆ కవిత్వము: 

“అసతోమా సకొగమయ 

Gr మా జ్యొతి 
a 

“ eng] 

ద్ర 
a 

సృుత్య్యరా్యా అమృతంగమయ 

ది 

డీ 

(వేతి ఒస్తుపునకూ మంచి చెడూ ఆను రెండు ధర్మాలుంటాయి. అ 
3 cL 

కవిత్వానిక్ ఈ విషయాన్ని ఒరి, ంపజేస్తే, ఏది మంచి కవిత్వం, ఏది కాదని 
ణి 

చర్చిస్తే, రనధ్వని టి రాలంకా రోచిత లోకోత రోప దేశయుత | రనా నిపుణత 

క లదియె సత్కవిత్వం' , దానికి భిన్నమయినది అల్ప కవిత్వమూ, కుకవి విత్వము 

అని తెలియుచున్నది. 

యో కవిత్వాన్ని గులించి సాధ్య గమైనంత భర్య సాగించి తెలిసికున్నాము. ఇక 

అలంకారమంపే దేమిటి? ఆ చెట్టిది? దానికీ కవిత్వానికీ సంబంధమేమిటి? అదె టి 
అ 

నంబం౧ధసు? మొదలగు విషయాల లన్ని చర్చించి తెలిసికోవలసియున్నది. 

1. కౌప్యశిల్పము (విన్నకోట మాధపరావు,' పుట = 88) 

Va బృహదారణ్యక ౦ 1-9-28. 



అలంకారము 

నిర్మల వినీలాకాశంలో ఇం(ద ధనస్సు విరిసింది, బోసిగాపున్న ఆకాళానీకి 

(పకొతి కల్పించిన అందం యిది, ఆ(కోశం బోసిగా పుండడం (పకృతి సహించ 

లేకపోయింది. అందునే యేడు రంగుల హరి విల్లు నాకాశంలో నిర్మించి అలం 

శారాన్నికూర్చి దాని ద్వారా ఆకాశానికి అందాన్ని చేకూర్చింది. పయసుడిగి రాలి 

పోయిన ఆకులపల్ల విపస్త్రల పబెనున్న పృక్షాలను చూడ జాలక వెంటనే నునుపు 

పస్తా లాంటి చిగుళ్లనూ, ఆపైన మొగ్గలనూ, అటు తర్వాత పూలను (పసాదించి 

ఆ పృక్షాల శరీరాలను కప్పి అందంగా అలంకరించింది (పకృతి. ఏయే కొమ్మకు 

ఏ రంగుపూలు అవసరమా. ఏ పరిమాణంలో పుష్పాన్ని అమర్చాలో, ఈ విశ్వ 

సృష్టిచేయు కళాకారుడెరిగినంతటి రహాస్యము హరిం కెపరికీ తెలియదని (పకృతిని 

గమనించిన రసహృదయులెపరికై నా తెబుస్తుంది. ఆ రంగుల హంగులూ, ఆ 

ఒ'న్నెల చిన్నెలు, వాని పొందికల ఆందాలు, అందాల నిష్పత్తులు, యే మానస 

కారారునికీ సొధ్యమయేవి కాపు. అది సౌందర్య ఉపాసకుడై న (పకృతి చిత 
కారునికీ, సృష్టినిర్యాతకు మా(తమే నుసాధ్యము, 

మెల్లగా గాలి వఏీచడం, దానిపలన పృక్షతతుల కదలికలలోని విన్యాసాలు, 

నదులు వొంపులు తిరిగి వొయ్యారంగా (సవహించడం, నదీ (సవాహ౦, సము(ద 

సంగమం, నిమ్మోన్నతాలతోడి భూ నిర్మాణం, కట్టనికోటగా పెట్టని రక్షణగా 

పెరిగిన పర్వత పంక్తులు మొదలనునపన్నియు కనువిందెనరించు అందాలు. కోట్ల 

కొలది మెళ్లదూరాన, (పాణులెవరూ చేరజాలని తీరాన, జీవకణ హీనుడై. వుండి,1 

1. మాతం ౧౨౦డశమ్ యస్య సః నూరాంగః 
అజా 
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(మారాండుడుు విశ్వజన జీవనకా కుడు కాగల్లుట సూర్యభగవానుని లీలలకే అందం. 
అంతూ పంతూలేకున్నా దానికో రంగున్నట్లూ, ఫలానాచోట అది భూమిని తాకు 

తున్నట్లూ వుండే ఆకాశం, దిక్చ(కం (దిగ్వలయం మరీ అందం, ఆశ్చర్యం! 

బ్రహ్మాండ భాండంలో యెగరేసిన బంతులో యనునట్లు, నిరాధాళమయ్యూూ నిలిచి 

బొంగరాలపలె తిరుగుతూ రోదసిలో విహరించే (గ్రహాలు నక్షత్రాలు సృష్టి విధా 

నానికే సొగసు. దుఃఖపూరితమైన మనస్సులాంటి చీకటిలో ఆకాశాన్ని చూసే 

ఆశాలేళాల్లాంటి నక్షత్రాల మిణుగురులు, జల(భాంతిని కలిగించు ఎండమావులు, 

క్షణ క్షణాల్లో రకరకాలైన రూపాల మామ్చుకుంటూ, వివిఢ రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే 

మేఘమాలికలు, చేయి తిరిగిన కళాకారుని, చితరచనా నై పుణ్యమును తెలిపినట్లుం 

డుట అందమే. పంచ భూతాత్మక సృష్టియంతా అలంకారమయమే. 

ఉదయ నూర్యుడి నాహ్వానిస్తూ “గరుడ దొక్కిన నెమలి, తన ఫింఛములో 

మెత పడిన యీకలను రాల్చి పింఛమును గట్టిగా, క్రమంగా అలంకరించుకొనుట 

ఆందం. “ఖణిల్ల' ని రంకెవేసి కాలుదువ్వి వాడియైన కొమ్ములతో పంటకుస్పల 
09 యై 

గుమ్మినిలిచిన బసవన్న మిగతా భారతీయులందజతో పందెంకాని నిలిచిన భారతీయ 
న eae శ os | 

రైతుకు (పతినిధిగాపున్న తరు అందం. ఆ దర్భం, హుందాతనం, ఆ యందం 

పుని మోసిన నందికేశ్యరునిలో తప్ప మరిం 3ెచటనూ గోళరించదు. (వ 

ఇదంతా యెటుచూసినా కన్బించే అందమంతా అల౦కారాత్మకమే. 

ఆందంగా లేకుంటే ఆందంగా ఉండేటట్లు చేయగల్లడం, అంటే దాన్ని అలంక 

రించుకోపడం (ప్రకృతిలోని చరాచరమ.లకూ, సజీవ నిర్తీవులకూ లక్ష ణమెయున్నది. 
జ షా 

కనగల్లిన కళ్లూ, ఆలోచించగలిగిన బుద్ధికుశలత వుండాలిగాని, ఈ జగత్తు సర్వమూ 

సౌందర్యమయం. నిరలంకారంగా కనబడింది వాని దృష్టిలోపానికి తారా. ఇదు 

మాతమె. 

అలంక రణ _పవృతి : 

అలంకరణ (పపృతి మానప జీవితంలో సర్వకాలీనము, సొర్వ్యతికము, 

సర్వజనీనము. అలంకరణమునకు మూలము సౌొందర్యోపానన. . అది మొదట 
నం. 

1. HORRIZON. 
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నిత్యజీపన మార్గంలో "3పతోపయోగ పద్దతి కాకుండా, (కమంగా సౌందర్యోసా 

సనయే వపరహపదియె 1 మై ఒక స్థాయి నేర్చువచుకొనుట జరిగింది, సపౌందరోో్యపాసనను 

మానసికోల్లానమున కే. ఆ (పేరణాత్మక సౌందర్య సృష్టియే కళావిర్భావము. 

ఆది మానపుడు మానసికంగా కొంత యెదిగిన తర్వాత చెట్ల తొట్లరు విడిచి, 

తలదాచుకునే ౦దుకు ఆత్మరతణార్థము గృహముల నిర్మించుకున్నాడు. వాని మొదటి 

ఉద్దేశమైశే అదేగాని (క్రమేణా తన యిల్లు అందంగా, (పక్కవారి యింటి కంటె 

ఆకిర్షకంగా పుండాలనే భాపన వానికి కలిగింది, ఆ భాపన కలుగుటవలననే అతడు 

తన యి౦టిగోడలపై బొమ్మలు మొదలగువానిని చితించుటకు యత్నించినాడు. 
ఆ యత్నంలో (వకృతి యనుకరణ ముద్రవై చుకొనివుంది. (ప్రకృతి సహజ 
సుందరము. పచ్చని కొమ్మల పె రంగు రంగుల పూలు, వినీలా కాశం పై సప్త 

పర్ణాల సమ్మిళితమైన హరివిల్లు, సెలయేళ్లు, కొండకోనలు, ఇపన్నియు (ప్రకృతి 

సౌందర్యాలు. ఆ సౌందర్యాలను తన యింట, ఇంటి గోడలపై చిితించుటకు 

యళ్నించినాడు. తన తోటివారి యిండ్ర్తక౦ం అ తన యింటి నిర్మాణము విశిష్టంగా 

పుండాలని తలంచి, తదనుగుణంగా యత్నించినాడు. ఇచట మొదటిదీ, ముఖ్య 

మైనదీ ఆత్మరక్షణోద్దేశమే, ఐనా, తర్వాతి కళాపిపానత్వము వాని “యెదిగిన 
'యెద'ను దర్శింప జేస్తుంది. అంతేగాని తలదాచుకునేందుకైన గృహాలలో కుశ 

చిత్రాల అపసరమేమీలేదు. ఇంటి నిర్మాణంలోనూ వాని అల౦కారి (పప్ఫృత్తి 

గోచరిస్తుంది. తలదాచుకునేందుకు ఇల్లు, ఇంటిలోనికి (పోవేశిం చేటందుకు ద్వారం, 

ఈ ద్వారం ఇంటిగోడలకు ఏ మూలనైనా పుండఒచ్చును గదా: ద్వారం ముఖ్యో 

ద్దేశం ఇంటిలోనికి చేర్చుటయే. కాని గదికి సరిగా మధ్యలో ద్వారం యేర్చరచి, 

ద్వారానికి అటునిటు అరుగులువేసి, ద్వారాలకు తోరణాలు బిగించి, మొదలగు 

అలంకరణలు మానపుని అలంకరణ (సప్ఫృతి కి ఉదాహరణలు, ఆ తర్వాత అవి 

యన్ని వాస్తుశాస్త్ర 00లో బేరిపోయినవి. ఇదే విధంగా పెస్త ముల పుట్టు పుర్వోత్త 

రాల గుజించి ఆలోచిస్తే దానిలోకూశ మానవుని అలంకరణ (పపృత్సి గోచరిస్తుంది, 
జంతువులతో సమాసంగా పుట్టినప్పటి స్థితిలోనే నగ్నంగా తిరిగే మానవుడు కొన్నా 
ళ్ళు ఆకులతో, చెట్టజెరడులతో తన మర్మాపయవాల కప్పుకునే యత్నం చే సేవాడు, 

' ఆతర్వాత నార చీరలు, (క్రమంగా వివిధ వస్త్రాలు, అనగా పసం వానికి మొదట 
 ఆఅపసరమయింది మానరక్షణార్థము. శీకోప్లాదుల నుండి రక్షణ కొజకు, తర్వాత 
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అది మానభూషణమయింది. భూషణమనే భావం వాని మనస్సున పుట్టిన నాటి 

నుండి, వసాల విషయంలోను పరివర్తన (ప్రారంభమయింది. పసం మన్ని 
వ! | అల అధి 

కయిందీ, నాజూకయింది కావాల నుకున్నాడు. అదీ అందంగా, అల్లికలతో, పృుండా 

లనుకున్నాడు.! అందుకని, మొదట చుట్టుకున్న పసాాలనే చించి, కుట్టి, వాటిపై 

బొమ్మలు గీచి, అల్లికపనులుచేసి శరీరంపైననే ఒకచోట వదులుగా, మరొకచోట 

బిగుతుగా కుట్టి తొడగడం (ప్రారంభించాడు. మొదటి ఉద్దేశం ఇచటకూడా శరీర 

రక్షణే. తర్వాతిది అందంకోసం చేసిన అధిక యత్నం. అలంకరణం. 

ఈ విధంగా ఇంటి విషయంలోనేమి, పసల విషయంలోనేమ మానవుని 

మొదటి ఆలోచనా దశ మనకు గోచరిస్తూంది. మొదటిది ప్రాథమికాషిసరం. అది 

తీరింతర్వాత అతడు తన యిల్లు తన పెస్త90 అలంకారంగా తాను నివసిస్తున్న 

సంఘంలోని యే యితరుల కంపే తక్కుప కాకుండా, మళ్లీ అంటే వాజందటణి 

కంసే గొప్పదిగా అందమైనదిగా పండాలని పూహిస్తున్నాడు. తదనుగుణంగా 

యక్నిస్తున్నాడు. అనగా ఇది అతని మానసిక పరిణామాన్ని అలంకార దృష్ట్యా 

కొలువగలిగే దశ, ఈ యలంకరణలపల్ల అతనికి కలిగేది మానసికానందము 
మాత్రమే, భౌతికమైన (ప్రత్యక్షలాభం పినిపలన పుండదనే చెప్పాలి. (పత్యక్ష 

లాభం లేకున్నా మానసికానంద హేతువైన యలంకరణ పె ఆనాటి నుండే మాన 

పుని మనస్సు లగ్నమై వుండుట గమనించదగింది. అది (క్రమంగా మనకు 

పారఠరంపర్యామై ఒచ్చింది. 

స్నానాదులు శరీరారోగ్య హేతుపులు, కాగా సుగంధ లేవనాడులు అలంకరణ 

ములు, భోగ చిహ్నములు. ఆరోగ్యదాయకాలనేది తర్వాతి మాట. ఇనియన్నియు 

శరీరాలంకరణములే. శరీరాలంకరణములు మనస్సుుపె (పభాపము. గల్లించి 

1. జాలె వోసిన 'వేమయ్యాా! జంగము శీన్నా 

5 క గుట్టిన వేమయ్యా | 
(oi (i) 

జాలె వొయు జలారు వొయ్యో, యీపున యిందాన మెయ్యోీ 
on) 

5 కె మహ గపైతానా రాజునాలా పోతవొయ్యి 11 జాలె[। 
Burne ag) (on) 

(పొతిరెడ్డివర్లి గూళ్ల జంగయ్యంరాచూరు 
a 
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సంతోషపెస్టుననేది ఒక వాదన. ఆయితే ఇది స సర్వ్జ(తా 'సాధ్యమని చెప్పజాలము, 

మానసీకాలంకారములు శరీరాలంకారములకన్న భిన్నమైనవని విజ్ఞాల యభిప్రాయము. 

లేపనాదులు శరీరాలంకారాలై తే వీనికి భిన్నమైన “సత్యము జిహ్వకలంకారము, 

ని[గహము బుద్ది" కలంకారము. ఇవి బాహా్యాల ౦కారములకు భిన్నములు. మిగతా 

వారి వలె న్ , బరువూ, అయిన అలంకారాల జోలికి పోక అత్యవసరాలు 

ఆన రదపర్ధకాలు ఆయిన అలంకారాలనే ధరించుట జానపదులకు పరిపాటి. 

అల్ల పె విధంగానే ఒక కాప్య విమర్శ చేసినపుడు. కాప్యమునందలి నాయికా 

నాయకుల పాత్రల పైననే కావ్యము యొక్క ఉచ్చనీచ దశలాధారపడి పుంటాయి, 

కాష్య నాయిక కాని, నాయకుడుగాని, తన స్థాయికి తగినట్టుగా సంస్కార 

హృదయం గలవారై ఉండాలి. ఇది అంతర్గతమై న యలంకారం. తదనుగుణంగా 

వారి కట్టుతీరు, బొట్టు వద్ధతి, నడక విధానము, మొదలగునవి వారి జీవితములకు 

మరింత పన్నెటెస్టు ఆలంకరణసులగుచున్నవి. అనగా ఉదాతాది అంతర్గత గుణము 

అ భాషాదులు, మొదలగు అలంకరణలు పన్నె చెట్టుచున్నపుని చెప్పవలయును. 

ఆదే విధంగా ఒర మాన చపంచములోని యెన్నో విషయాల విషయంలో 

జాగరూకత చూపి జ్ఞపి యందుంచుకొని, తన జ్ఞాపక శక్తికి అది అలంకార కిని 

ఆధునికుడు సురియుచున్నాడు. అపసరానపసర పమర్శాలేకుండా, మంచి చెడుల 

హా 

న్ 

నన్నింటినీ మస్పిష్య ౦లో నింప్పకొనుట బుద్దికలంకారం కాచేమా మటీి. ఫలాన 

సంవత్సరం (ప్రనంచ సుందరి కొలతలివియని గిరిగీసి చెప్పగలవాని జ్ఞాపక శక్తి 

మంచిదేగాని, ఆ జ్ఞానం క కన్న పుత్త మ పరిజ్ఞానానికి తస మెదడుబో చోటిసే మంచిది. య కీ 

నిత్య జీవితంలో అలంకరణ (పవృత్తి ; 

అలంకరణాన్ని ఆలంబనంగా జేసికొని ఉత్సన్నములై న లలిత కళలక 

(వక్యేకమైన స్వతం(త్ర (ప్రతిపత్తి కలదు. వాని పలన లోకానికి ఉపకార 
కలుగుతుంది, కాని ఆ యుపకారము కేపలము మానసికము మా।తమేగాని 

శారీరికము కాదని విజ్ఞాల యభిప్రాయము, దీపాపళి, ఉగాది, మొదలగు పళ, 

దినాలలో పిండి కః తీపి పంటలు మొదలై న వానిని విరివిగా తయార 

చేస్తారు, ఆ పిండి వంటకాలలోని మూల పదార్గాన్ని ముద్దలుగా చేసి (మ్రింగి! 
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ద్ బన wr పు పాకాన్ని తాజ్ మహిల్ అ సరిపదుసప్తడు మనం ఆ విధంగా చేయక ఆ పదార్థ 

ఆకారంగానో, చార్మినార్ రూపంగానో, లేక గోప్పరమో, గుడి రూపంగానో, 

లేక మరో రూపంగానో తయారుచేసి, చూసి, సంతసించి, ఆ తర్వాత తినేస్తాము. 

ఆ రూసాల్లో ఆ పదార్థాన్ని పుంచడంపలన రుచివోనేమైన భేదమా? కాదు, 

మరేమిటీ? కళాకారుని కుతూహలము. తన కుశలతను (పదర్శించు ఉత్సుకత. 
న. 

ఒక్కోసారి, కళాకారుని అంతర్నిహిత తాత్విక చింతనతో ముడిపడిన సౌందర్యో 

గ 

చి 

పాసనాతత్వము, ఇట్టి అలంకరణ సృష్టికి సహజ 'హేతుపగుచున్నది. పదార్థాన్ని ఆ 

రూపంలో bo రో రూపంలో చూయించినా పదార్థగుణం, రుచీ 

రపు. కాగా ఆ కళాకారుని నేర్చు మనకు క కానపస్తు న్నది. న 

భారతీయ మహిళలు తమ కుం గిళ్లను శుభ్రపరచి, కలయంపి మొదలగునవి 

చిలుకరించి, దు రేగకుండ జేసి, అచట ర 0గపటబ్లల తీర్చిదిదైదరు. వానినే 

ముగ్గులందురు. వానిని తీర్చిదిద్దుటకు ముగ్గుపొడి, సుద్దపొడి, లేక సున్నపుపొడినే 

వాడుదురు. 

ఈ ముగ్గులు చేయుటలో మనవారు ఒక (ప్రత్యేక మైన పద్దతి నవలంభింతురు. 

మొదట వాకిలికి సరిగా యెదుట అడ్డంగా ముగ్గుబు పదస్తారు. ఆతర్వాత అటువై పు 

పెద్ద నచెకే తమ ముగ్గుల దీర్చు నేర్పును వాకిలి అన్ని 

దిశలకూ వ్యాపింపజేసారు. తేన చో వాకిలి సుందలి ముగ్గుతోనే సరిపెస్టుకొని 
0 

err. 
సంతొషపడ తారు, 

అగ 

ఇటువైపు ఆపిదప ముంగిలి 

ఠః ముగ్గులను పళుచుటలోను, వానిక్రై "ేపలం సుద్దపొడియో, సున్మమా, 

వాడుటలోను గమనింపపలసిన ఒక (పత్యేక విషయముకలదు. బయటిసుండి 

హానికారకనులై న నూక్షు(క్రిమల (బాక్టీరియా్రాను తమ యింటిలోనికి రానియ్య 

కుండా బయటనే అడ్డుకొని, తమ పాపలు, కుటుంబపు రోగ్యగస్తము కాకుండ 

కాపాడుటయే యిందలి ముత్తో దేశము. అందుకే వాకిండ్లకు అడ్డంగా మొదట 

ముగ్గులు గీస్తారు. ఆతర్వాత సమయమూ, ఉత్సాహామూ పుంసే, మిగతా వాకిటిలో 

వేస్తారు. “అలికి ముగ్గులు పెట్టని వాకిలి, కడిగి జొబ్టుపెట్టని ముఖము చూడరాద”ను 

జానపదుల నానుడిని గమనిస్తే, ఒగ్గు ప్రాధాన్యత, మన ఆరోగ్య విషయంలో 

యెంతటిదో తెలుస్తుంది. ముగ్గుపొడి, సున్నపుపొడి తెరయుతమై సూక్ష్మ(క్రి4.ల 



a 

జశానవదంలో అలంకారం 

నశింపజేస్తుందను సత్యము లోకవిదితమే. ఇంటి గోడలకు సున్నం చేయడ ంగూడా 
యీ పద్దేశ ఏ ననుసరించియే జరుగును. 

నుగ్గులుపరచు వే బదొటి వుద్దిశమెతే యింటి ఆరోగ్య పరిరక్షణమే. అందుకే 

అ. గ స ని ఇద ఆడ పిల్లలు తప్పక ముగ్గులు వయ నేట్బకోవాలనే సియమము 
లో 

ఆమ్మాయి యెప్ఫటికె నాచ్ 
(కలా 

క లద౦దురు, 

నొక యింటికి గృహిణీగా వెళ్లాల్సిందే. అప్పడాయి౦టిని 

ఆరోగ్యపంతంగా వుంచి, పికాపావలతో కళకళ లాడజేసి సం రక్నీం చాల్ళిన 
: ae ళ్ 

వె తో 4 4 శీ . 4 

బాధ్యత ఆ యుపతిది, ఇల్లాలే యిల్లు , ఇంటిని జూచి యిల్లాలిని జూడు మను 

మాటబు మన సం[పదాయంలో నాబుకొనిపోయి, 

యెంతటి గొరవమినుండో తెఒప్పుతుంది, 
rn 

తి 

కౌలం నాటినుండీ అనుచానంగా పెసున్నదే. బయట 
జాల 

భారతీయ సంస్కృతి శ్రీకి 

పరిశ్రయుంచి న్యాయంగా 

ఆర్జించి తెచ్చి యింటిలో వేయాల్సిన జాధ్యత పురుషునిది. తెచ్చిన దానిని పొదు 
కృగావాడీ కుటుంబ ఆర్థిక, ఆలె లోగ్యుస్థితుల & 

MY యా mn “5 EN "చ 
సక ట్లాల్సిన డాధ్యత స్త్రి. అందున 

ఇల్లాలే యిల్లనినాయు. ఇది భారతీయ సంస్కృృలిలోని ఉత్కృష్షత. 
(ng) 

భారతీయ గృహిణికి మొదట ముగ్గు కుబుంబ రష 
లి శ a wd శ ప రావు హాప్ అడం, నిమపుగీతలు గీయశం కొన్నాళ్ల సాగిన పిదప ఆమెలోని 

తి ( 

మస అలంకరణ (పప్పృతి ఆ గు గీతలనే ఒక (ఠమంలో కొన్ని రూపాలలో 
(IAD అయిన ౧ 

గీయించి, ఆమెనానందింపచేసింది. 
San 

Chih గ్గు ఎకు రూపకిల్ఫనలు చేయుటలోనూ 

భారతీయ మడాళల మనోవికానము స్ఫురిస్తుంది, 

సం అగో కొన్ని ముగ్గుల పెర్లను గమనిస్తె వానిలో దాగియున్న అభిప్రాయం తెల్ల 
nm, ౧౧ 0 (ap) 

మగును, పుష్పక రథం, ఉం(దమంశలం, చిలుకల ముగ్గు, నక్షత్రాల ముగ్గ, 

_దిహ్మషబడి, పెళ్ళిమ ఎంటప౦, ఉయ్యాల, సంకురుడు, పన జరా తేరు, 

ఏనుగుల ముగ్గు, మూడుక న్నులము, తులసికోట, శంఖుపులు, పద్యాపళి, మావిడాకు 

మారేడు దశము, మల్లెపందిరి, పారిజాతము, విస్త రాకు, వన్నీరు బుడ్డి, గంధపు 

గిన్నె, నిమ్మగుతి, ws శ పృలిగోడ, కపచం ముగ్గ డొలు నుగ్గు 

యుదలగునవి కన్ని" తమ ముంగిటి ముగ్గులు, తమ యింటి లక్ష్మీని (సంప 

l. ఖ్. స్, శోభారాణి, బి.కాం., (జడ్చర్ల) - ఈ ముగ్గుల పేర్లు తెలిపినారు. 
౧౧ ఇ ళ్ aU 

ప్రై జాతికి దక్కు గ్రాతున్న గౌరజం చేద 
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దను) స్థిదంగావుంచాలనీ, తమ యిల్లు పిల్లాపాపలతో కళకళలాడుతూ వుండాలసి, 
ఓ 

తమ దాంపత్యబంధం పవితతమై జన్మ జన్మలకూ సొగేదై పుండాలనీ, తాను 

దీర్చ సుమంగళిగా పుండాలనీ, తమ యిల్లు అన్నపూర్ణా పూర్ణానిలయ మై, ఆకొ కొన్నవారికి యెల్ల 

వేళలా వ్ "ప్టైడన్నం "పెహేదిగా న తష పిలలూ, భరా eh కార్యం 
ళు ae) జక. 

జా టి గ్గ (గ _ వ 

విజయపంతంగా సరిటరాలని, వారు యుదాదులకు వెళ్లి నట్టయి వాదికి రకీణ 

కలుగాలని, మహొళామణు౨ తమ ముగ్గు ౨ పేర్ల ద్వారా కాంక్షించినట్లు స్ఫురిస్తుంది. 

తాలు కలిగేదీ లేనిదీ వేప విషయం, కాని వారి సదుద్దేశాన్ని యీ 

కృపరచుట జరుగుతుంది. ఆస్తే గృహిణి నిండుగా అలంక 

దించుకొని వుండుట, ఆమ యందానికి డోహూదడెగార, ఆమె భర ్యాూగకేమాల 
pene. ) 

ముగ్గుము మదట ఆరొగ త వారి హృదయగత 

విష్క-రింపజేసి వారి ఆలంకర' 

ప్రాస ష్ష 

సెకుని ఆలం 

కదల తత్వం న. మానక శ wos మొదటి నం జ౦తుపు 
అథే 

అలా లో న్ ర జ్ శ ళం స్ 

లకుసలె మానపులకు సైతం పర్దుండియుండ పోపచ్లును. అప్పడు వారికా 
YF అ 4 _ జ శః 

కారణ౦టల్ల, ఒకరి నొకము సందోధించుకొనుటకు, ఆపసరమైన వారినే రప్పించు 

కొనుటకు, పో దోలుటకు, మొదలగు ఆజఒసరాలలో వారు తికమక వడియుండ 

పెచ్చును. అపుడు మానవుడు తన పరిసరమయులలో నిపసించు మానవులకు పేర్లు 

1. వనుపుంగుంకును కొజ్జలంబు నునుగూర్చానంబు తాంబూలమున్ ౨. 4.4 2౩ 

ససిచక్కాంగ ; విభుండు వర్ణిల టకై నాళీక ప తాక్షికిన్. ఎ. (శ్రీనాథుడు 

a mr 
ల కంచెలయున్ పటీర తిలకందబును పాపట చెందిరంబు, ౨౨౩444 

చంచల తాకీ యండదగు సంతత భర ఫలాభిపృద్దికిన్ 
పది ళ్ 

. ..పల్లలమరి పినవీరభ[దుడు 
cy 
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పెట్టపలసిన ఆపెళ్యకతను గుర్తించి యుండవచ్చును. ఆ గుర్తిం పే, అతనిచేత తన 

యిరుగు పొరుగు వారికి పేర్లు పెట్టించి యుండవచ్చును. ఏమి పేర్లు పెట్టినాడు? 

అనునది అనుమానము. తన పరిసరాలను దృష్టిలో నిడుకొని, షే పెట్టయు౦డును, 

చెట్టు, గుట్ట, జంతువు, మొదలగు వానికి సంబంధించిన పేర్లనే పెట్టి పిలిచి 

యుండసచ్చును. ఏలయనగా, తన పరిసర (పకృతి తప్ప చేరే విషయమాతనికి 

తెలియదు. అది వాని య. మికావసరము. జనసాం[ద్రత పెరిగిన పిదప, పరిసర 

రు 
య 

ర్ 
ళం 

(పకృ 3ిలోని వసు స్తుపుల "షేర్లను పెట్టుకొ నుటకూడా, వీలుపడకపోవచ్చు. (క్రమంగా 

వేదాలు, పురాణాలు, (ప్రచారంలోకి పచ్చియుండపచ్చును. వానిలో, వానికి ఆదర్శ 

పెంతమైన శే ba తస సంతానానికి సెట్టి పిలిచి యుండవచ్చును. అది కేపలం 

మనిషి మనిషిని పిరిచే సౌలభ్యం కొటకు మా(తబు. 

ఆ తర్వాతి కాల ౦లో మానవుని అంత తర్గత మైన అలంకరణ తక్వం, యా 

"పేర్లు 'పెట్టి సిలుచుట పై సైతం (పసరించింవి, హైసపకిన వాని దృష్టి, (పకృకిలోని 

మంచి ర అందమెనవి విలువై సెవీ, పూలూ, మొదలగువాని పెకి, ఆపిదప 

పురాణాలలోని ఉదాత్త Ue పేర్లపై (ప్రసరించింది. అందుపలన ఆయా అర్ధ 

ములు స్ఫురించు "పేర్లను అందంగా పెట్ట పిలిచినాడు. పార్వతయ్య, గంగన్న, 

పద్యము, సుపెర్ద, ies రామయ్య, కృష్ణయ్య మొదలగునవి 

అటుపంటి ౩ పేర్స ఈ నహ మొదట వాని (పాథమకాపసరం గుర్తుగా 

తనతోటి వానికి, సంతానానికి పేరుపెట్టడమే, ఆతర్వాత పెళ్సు ఆ పేరు కూడా 

అందంగా, నుంది అద్భుష్టమును కలిగించేదిగా, ఆదర్భ్శపంతులనుగా తీర్చిదిద్దే విగా 

పుండాలని భావించి, తానెరిగిన సమాజం, పరిసరాలు, (_పకృకిలోని మంచి 

పేళ్లంచుకున్నాడు; తనవారికి. ఇది వానిలోగల అలంకరణ తత్వానికి నిదర్శనము. 

'పేర్దుంచినంతమా,త్రాన వారట్టి వారుగానే పెరుగుతారా? అనేది వేరే విష 

యం. చంద్రకళ, అనసూయ, భీముడు, హరిశ్చం(దుడు వంటి నామకరణములు 

గావించుకొనుట పరిపాటి. వానికాపేరు పెట్టిన తల్లిదం(డులలో వారి వా౦ ఛితార్థ 

ముండీ యుండవచ్చును. కాని పేరుకు ప్యతిరేకమైన గుణంతో పెరిగి పెద్దవారైన 
సంఘటనలు కూడా పుండపచ్చును, పేరుపెట్టి తదనుగుణమైన పరిస్థితులు కలిగిస్తే 
పసివారు ఆదర్శపంతులౌతారు. 
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ఆదే విధంగా చాలకాలంనుండీ వసున్న ఆలంకరణం పచ్చ పొడుపు 

మొదట ఆరోగ్య హేతువుగా (గ్రహించబడింది. ఆతర్వాత దానిని వివిధాకారలలో, 

ప్రియమైన వారిపేర్లతో, చేతులపై పొడిపించు కొనుట మనము చూస్తున్నాము. 

ఇందులోనూ మానపుని అలంకిరణ తత్వం గోచరిస్తుంది. 

ప్యవసాయదారులై న జానపదులు బండ్లను “పూదిం చడం" (అలంకరించడం) 

తమ ఎద్దులను అలంకరించడం, విత్తనం కుండను బొట్లతో, నామాలతో తీర్చి 

దిద్దడం, ఎద్దులకు “శిరిమల్క-లు', మెశ గంటలు మొదలగు వానితో అలంకరించ 

డం పంటి పద్దతులపలన జానపదుల నిత్య జీవితంలో అలంకరణ (పపృత్సి ఏ 

విధంగా మేళవించుకొని పోయిందో తెలుస్తుంది. అలంకరణలుగా (ప్రారంభమైన 

విధానాలు కొన్ని, రానురాను, తప్పని సరిల్తున పద్దతులుగా మారిపోయినవి, 

మానపునిలోనున్న ఇటువంటి సౌందర్య(పేరణా దృక్పథాలు లలిత కళల 

ఆవిర్భాపమునకు ఆలంబనమైనవి. కళాకారునికి మాససిక పరితృపితో పాటు తన 
నేప్పపై గట్టి నమ్మకమూ యేర్పడ తాయి. పదాళ్థమొకే అయినా వివిధమైన 

రూపాల్లో ఆ పదార్థ తత్వాన్ని నికిపృదుచేసి సమాజా నికర్చించి సంఘంలో గౌర 

వాన్ని పొందగలనను ధీమా కళాకారునిలో కల గుతుంది. భాషా విషయంలోకూడా 
ue సీ pp 

ఆతరాలా అంతె జరుగుతుంది. 

గృహమూ, పస మూ, ముగ్గులు, పేర్లూ, పచ్చ పొడుపులు మొదలగు 
వాట 1 ఉరి 

జనజీవన సాధారణ విషయములను పరిశీలించినప్పుడు, వారికి గల అలంకరణ 

_సపృతి ఎట్టిదో కొంత తెలిసింది. అప కపులలో శానపద కపులలో ఈ అలంక 
అలాని ® 

రణ (పపృత్రీ ఏవిధంగానున్నడో కొంత పరిశీలన జరుపపలసియున్నది. 

కవి ఒకే విషయాన్నిష్యకీ కరించడంలో పలుమార్షాలనునరిస్తున్నాడు. తానను 
వాల nh ద 

సరించిన (పతి మార్గానికీ ఒక పేరు పెడుతున్నాను. భావాభిష్యకి కరణను పలు 
a pane.) 

remy Sy శ్ర a షా A Ter" క్షి క ట్టి . మ్ అన లో 

విధాలుగా కావించి, ఒక్ రక మైన భా ప్యక్ట కర ణకు ఒక్ రక మైన సామకర 

అము చేయుటపల్ల, స్యకీ కరణముపల్ల అందలి భావమునకు అందమూ ,సౌందర్యమూ 
అ 

కలుగుతున్నాయి. కావున ఆ విధమైన వావ్యమునకు “అలంకార మను ముద్దు 

పేరిడినాడు కవి. చెప్పదలచుకున్న మూలభావాన్ని ఆందంగా, అలంకారయుతంగా 
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చెప్పదలచుకున్నాదు. అందుకే ఆ వ్యక్తీకరణ అలంకార మై పుండిపోయింది, 

ఆలంకారం యేదైనా అంతర్గతమైన భాజం వొక్కపే. మిఠాయి యేరూపంలో 

నున్నా, అంతర్గతమయింది మాధుర్యమొక పే. అనగా పదార్థం యేరూపంలోవున్నా 
మనం అనుభవించేది తదంతర్గత గుణము మా[తమే. అప్లే సాహిత్య విషయంలో 
కూడా భాష ,తదలంకారాలు, మనకు భాపజ్యకీ కరణ కలుగునంత పటే, అనగా 

భాష భావ ప్యకీకరణకు సాధనము మా(తమె, ఆతర్వాత అది విరమిసు౦ది, 
ప జా = ee 1 అటి 

సాధ్యము మాత్రము కాదు, కారాదు కూడా, ఒక వేళ సాధనమే సొధ్యరూపమ 

ధరిస్తే, ఆ కాహ్యము అస్వాభావికమౌతుంది. అనగా శేపల శబ్దయుతమౌొతుంది. 
కావ్యోత్సత్సి హృదయము నుండి జరుగుతుంది, కావున కాబ్యాం తర్గితషులగు 

'శృంగారాదులు కూడా హృదయము నుండే జరగాలి. కృతకమెన బాహ్య _పయత్నాల 
లూ జ 

ద్వారా జరుగరాదు. 

ఈ (క్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఆద్య(పకృతి అలంకారమయం. (వకృ్ళకికి (పకి 

మన ఆది మానపుని (బతుకూ, అలంకరణ (పప్ఫెతి లో అలంక రమయం, 
Qn నం! 

ఉత రోత రా దాని భాం, భాషా, అలంకారమయహమెనాయి. భావానికి రమ్యత 
వి ఆశాల వ్ 

కూ ర్చుకొన్నెనాడు .రోవియెనాడు, 
డై 

వీింబ 

కావున అతని కవిత్వమూ అలంకారమయమెనది. 
రా 

అందాన్ని సంతరించుకున్నది, 

పంచభూతాత్మకమైన _పకృతియ, కళాకారుని హృదయమూ అలంకార 

మయముగా గహనించికిమి. ఒకటేమిటి సర్వమూ అలంకారదుయమని తేలినది, 

కాపుస అలంకార మననేమియో, ఆవెట్టిదియా, కవిత్వమునకు దానితోడి సంబంధ 

5 చర్చించపలసియు న్నది. | 

అలంకార మననేమి : 

మన సం_పదాయపబలకు, భారతీయ ఆర్ష శీపన విధానమునకు మూలము, 
స్వచ్చ దర్పణమైన “బుగ్వేదము నందు అలంకా 

1. కాతే అస్య్యరజ్ కృతి; సూకౌ? కదా 

నూనంకె మఘపన్ దాశేషు 

ర శబము “"అరజ్కృతి”] 
జ 

శతకం శల బు గ్వేదము మః (/ జ 29 a 3, 

| 
h 

1 
1 

|| i 
4 
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(అలంకృక్సి అని చెన్పబడింది. అలంకరిష్ణు శబ్దము (అలం - కృ -1 ఇష్పుచ్) 
లు 

అలంకరిచు శీలము గలవాడు, అను నర్షమును సృరింపజేయుచున్నది. అనగా 
© 

అలంకారమునకు శబ్దదునుగాని, అర్థమునుగాని అలంకరించు గుణసుగలదనియు, 

దాని సరి ధర్మమే అదియనియు భాసము. ఇంతకు పూర్వము శద్దమునకుగానీ 

తదరమునకు గానీ గల అందముకు పెన్నెబట్టి మరింత యందముగా తీర్చిదిద్ది 
(ఆ ట్ స 

అలంకరించుపే అలంకారముయొక్క. ముఖ్యోద్దేశమని తెలియుచున్నది అట్టిపని 
యి b3 

చేయునదే అలంకారము, 

బు గ్వేదమున ఆలంకృతి శబ్దం ఆరజ్ కృతిగా చెప్పబడింది. కాపున 

సంస్కృతమున అఆఅలంతశార శబ్దము ఆభఖరణార్థంున వాడబడిందని కెలీసింది. 

గీకు భాషలో ‘AURUM' శబ్దము ‘GOLD అను అర్జున గలదు. 

Alam.Aurum శద్చిముల నాన్నిహిత్యము వలసే ఆలంకారము. లౌకికార్థమున 

నుండి రూపకాలంకార “పద్ధతిలో (Metaphorical) కాప్యలక్షణముగా నేర్చడి 

నదనుటకు ఆవ ౭ శయు గు 

విశ్వనొహాత్య వేదిక పె భారలీయ సాహిత్యమునకు, (ప్రత్యేకించి భారతీ 

యాలంకార్ శ్యాస్తములకు, భార తీయాల ౦కారికులకు (ప్రత్యేకమైన విశిష్టస్థానము 

గలదు. మన అలంకారికులు తమతమ (గంథాల్లో చేసిన అలంకార (పశంసలను 

విశ్వము త్రమ శిరములపై సుంచుకొని మాయుచున్నది. 

కాప్యమిమాంసాకొ రుడై న రాజశేఖరుడు అలంకారములు సప మ వేదాంగము 

పన్నాడు. అలంకారములు 'వేదార్థద్యోత క మునకు ఉపకారషులు. ల. 
"ఇ 

అనుచు 

నీయల౦కారములు లేకుండా వేద మంతసుల యర్థములు సుస్పష్టములుగాపు.* 

1. Dr. Herambanath Chatterjee - 88|| 2౧6 Skt. Alankaras Part | 
Preface. 

2, ఉపకారకత్వాల్ ఆలంకార?ః నవ మాగమితి యాయా పరీయః 

“ఎ బుశేద త తత్స్వరూప పరిజ్ఞానాత్ 1 'వేదార్జా నపగశతిః ఇట. (కో ప్య మీమాంసా) 
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భారతీయ సాహిత్య శిఖామణులు అలంకార స్వరూవ స్వభాపములు, వాని 

రూపు రేఖలూ, సాహిత్యంలో వాని స్థానము, వాని మాహోత్యమూ, మొదలగు 

వానిని గురించి చేసిన కొన్నీ విపరణములను గమనిస్తె అలంకారముల విలున, 

వివరాలు తెలియ వస్తాయి. 

“అలంకార రహితమైన సరస్వతి విధవ వలె మనస్సునకు ఉల్లాసము 

కలిగింసజాల' దంటాడు సంస్కృత సాహీత్య పితామహుడు వేదవ్యాసుడు, 

విధపది పూర్వజన్మ శావ్యగస్త్న జీవితము, జివితాంతము దుఃఖముతోనే గడపాలిఆ మె, 

ఆ మనవల్ల సంఘంలో, లోకంలో మరింకెపరికీ సుఖశాంతులూ మనోగాసాలూ 

కలుగక పోగా వాభా దుఃఖాదులే కలుగునని వ్యాసుని అభిప్రాయం కాబోలు, 

అస్లే అలంకారము లేని సరస్వతి (సాహిత్యము) నిప్పారమై నఠితలూ (శ్రోతలు 

ఆస్వాదించుటనేమి అందీయదని భాబసము. 

“సహజ సుందరమైన సౌందర్యామున్నపటికి నీ, అలంకారములు లేనిచో 

౦తా ముఖమువై తేజస్సురా' *దంటాడు భామహుడు, ఈయన వాదనలో సహ జాలం 

రాలకు కూడా, అనగా జన్మతః పన్న అలంకారాలకు కూడా వె యల౦కారాలపసర 

మను విషయం దృఢ పడుతుంది, 

తౌ 

తౌ 
జీ 

వింటికొనపలె పంపులు తిరిగిన కనుబొమలు, కొనదేరిన క్కు, చక్కటి 

ల లబువరస, మొదలగపనవి నాయికకు పుస్ణుకత పెచ్చిన ఆల౦కౌరాలు. ఐనా కలుప 

ch కుల పంటి కనులకు కాటుక దిద్దుట, ముక్కుకు దుక్కుపుడకయో, నతో 
ళు ఎవి 

(నతు--ఓ) అలంకరించుట మొదలగునవి సహజ సుందరమలై న ఆంగములకు 
న. మ్ల 

మరింత అందము కూర్నుటకు చేసేయత్నాలు. దీనిపల్ల కౌవ్యనాయిక సహజ 

సౌందర్యానికి మరింత తేజస్సు కలుగుచున్నది. కావున సహజ సుందరమెన 
రా 

అందమునకు పైతం అలంకారములు అత్యవసరములనునదిపై అభిపాయం 
ర యా 

(పకారంసత్యమైనది. జన్మతో కలిగిన శరీరమే అందముగా లేనపుడు, డానికన్ని 

యలంకారముల గలిగించినను ఆ _పయత్నము కృతకముగానె వికారముగా 

1. అలంకార రహితా విధవేన సరస్వతీ. 
శీ. “న కాంతామని నిర్ఫూషం విభాతి వనితా ముఖం" .... భామహాలంకారము. 
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గొట్టబచ్చినట్లు కనబడునేగాని, మొదటి అంద::లో కలిసిపోదు. కాపున సహజ 
గ 

ందర్యయునకు సహజాలంకారమ లే అలంకారమును గలిగిసాయి గాని కృ(తిమా 

షె 

Cd ంకారములు కాపు. ఈ కృ(తిమమను శబ్దమే తెలుసృతున్నది, అవి పెట్టుడలం 

4 రాల అసహాజంగా వుంటాయని. 
= 

ర ఈః యల౦కారాల్లోకూడా సహాజాతాలు, కృతకాలు అని రెండు రకాలు. 

న్య మానవుని*మీ, యెపరికినీ ఆందుణాటులోనుండని లక్ష్యాలను ఉదహరిస్తూ 
pra, 

చెప్పడం కృతకముగా ఉంటుంది. ఆకాశ గంగలు, నూంసలు, స్వర్గాలు, రంభా 

ఇ త్త 

దుల నాట్యాలను లక్ష్యాలుగా ఉదహరించిన సందర్భాల్లో, పాఠకునికి, (కోతకు, ఈ 

ఉదాహృుత లక్షలు అపరిచితాలు కౌపుస వాని భావనకు సరియైన స్ఫురణ కలుగదు. 

అందుబాటులో ఉండే ఉపమానాలు పాఠకులకు 'యుటితిన్ఫూర్ని" గల్లించి ఆనం 

దింపజేస్తాయి. అందువాటులోనున్న వంటలు, పంట పొలాలు, హ్యపసాయ పని 

చుట్టు, పశుపులు, ముద్దబంతులు , ముచ్చ'మైన యింతులే పల్లె వాతావరణాలు. 

పరిసరాలనే లాలు గా జేసికొని వెలిసెదే పల్లీయ కవిత్వం, ఇది (దాత పండు 

నోటికిచ్చిసెట్టుగా, అరటిపండు వొలిచి అందిచ్చినట్లుగా ఆందటికీ మింగుడువడి 

రుచి నాస్వాదించి ఆనందించుటకు సాధ్యమపుతుంది. కావుననే పల్లీయ కపత్వము 

సహజ సుందర మై, సహాశాలంకార శోభితమై అలరారుచున్నది. 

కాప్టనాయిక యెంత సహజ సుందవమైన శరీర సౌందర్యము కలిగిన 

దెనను; భూషణములు (ఆలంకారములు) లేనియెడల ఆమె సౌందర్యమునకు 

కొంత లోపము కలుగుచున్నది. అనగా ఆమె సంపూర్ణ సౌందర్య _పకాశమునకు 

అలంకారములపశ్యము లగుచున్నవి. అలంక రములతోకూడిన నాయిక సౌందర్యమే 

సౌందర్యమనియు, అనితర సౌందర్యము సౌందర్యమే కాదనియు సారాంశము. 

అదేవిధంగా నాహిత్య కాంత సౌందర్య విషయంలోకూడా ఇదే పరిస్తుంది, 

నకు ఇక ల వ ణా రు సన న ఒప న్ ల్ 9 టల చెప్బ్పినదానికంచటె, ఆమె మనస్సు కన్నతల్లి మనస్సు వంటిద 'ని చెప్పి 

1. కరుణగల్లా తల్లి కాంతమ్మ తర్చి | కన్నతర్తి మససు కాంతమ్మ తల్లిది 
గొ ఆ గా గా ణం 

తెదంబలి సల్ల తాగించు (పజల ఎండకాలాముంత యీ తరలి గాచు- 
(rn (ae) ap] 

దయా్యల ఎల్లమ్మ రాచూరు 
భి 
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జట కొం పగి శ య్ లీ ఆ Pr. 
సెట్టదు భానానీకి పరిమళము ఆబ్బుతుంది. కాపెన ఆలంకా ష్ష్ 

x ఇ్లో ల er అలీ సరా శూ PE sk 
చమన, అందరు సత౧ంతొ దూరముగుచున న్నది, ఆలంకారయుతమున రచన ౫ 

టో 

సు ౦దవమగుచున్ననె 4 

wa” 4 og న్నా ఖే చను “కు వ్ bes 

కారులో" ని దండి ఆభిపాయబు.  తాష్యిముగికు సొందర్యాకారతన 

కారషములె కాపన ఆలంకతారములు లెకుండా కాఒ్యము నకు కాష్యత్య్వము, అందము 

సిద్దింపప్ప, తాపున కాట్యపమ.నకు అలంకారములు అత్య ౦ తాపళ్యకములని తెలియ 

ఇ AME షా ON అం జలా హా లాట్ టీ చ 

కౌజర్టమునకు సౌందర్య హేతుపులు గుజాలంకార లే యని సెలవిసాడు 
అణాల 

ఉద్బుటుడు. గుణవులు వానికి తోడలంరతారడులుస్ననే అ 

గి 
సాందర్యమూ సిద్దంచుట. అవి 

యభిపాయమును దాటి మరో అడుగు ముందుకువేసి “కాహ్యమున 

అలంకాలో మని వా 

వచా వ సె SMW awe షె కా 5 జ జాని ఫలానాచొట సౌందర్యము కహ. క'రై నా ఆది తస్స GTN 

అలంకానవము, అలంకారము వినా సొ ందర్యాషుండుట కపకాళశ లేదనేది యితని 

me fren 

రాజ్య: ల రచించి సఫలత నొందునేగాని, నిరలంరౌరి రౌష్యరచనకు కడ౦గదోని 

న ము 4 త ల ము ఎట్ టో 

వాపిన్రాడు రు[దటుడు,. ఇది ఆతని అలంకార య. త Re కమేగాక, కవి 

ey fa sot న్ని 

ఆ్రుతీభా జస్యమలై స చు చరి స్టీం ల. so), సాలంకా 

కాదను సత్యమునకు ప్రాచుర్యణ ను కలిగించుపే యగును. మరొభాపముసు వెల పి 
Re) 

య 

న ంద జర సై. ర్యలు' కటకాదుల (కడియడుల పెలె గా తిను oy) 

ంగసుల యందుందు వ 

[i 

యరజుపనే కక 5 ని యన్నాడు. మానన శరీ రా 

l. “కాహ్య భోభాకరాన్ ధర్మాన్ అలంకారాస్ Se 

we 'చారుత్య హెతుత్వేపి గుజణానా మల౦కారాణాం.* 

9, “సౌందర్య మలంహారః' 

4. కావ్య మలంకరు రుదారా మతిర్చ్భపతి, 

5. అజ్ల్షొ(శితా స్వత్వలింకా రా మస్తవ్యాః కటకాదిపత్,' 



+ wel” డాలీ స 

“”నిపుచనందొ ఉల౦కెాదం 
— 2న ప 

Cr Coord (ఆభరణము లు). ఆవి లేకుంపే అంగహులకు సంహార ర్రత్వయు 
Cay * 

ac) లేదు, అందసూలెదు. బొసివోయినట్టుంటాయి అంగాలు, అప్రే అలంకా రాలులేని 

a ళ్ 0 4 a 

ef 
@ న ల గ్గ fx య! ౭ శీ 

(4 రో కన దె ను నది కుంతకుని తీర్చు, 
ఏ1 న జే ఇ” pa అఅంకారదులు వాడకపోతే 6 సవ పన తాషరిత్టయు సొందుటకు, ఇంతకు 

గ్ర పూర్వం పండితుల కొందట్ అభిమతము (పోద్బలకముగా నుండెడిది కాని ఆ 
య జ్ క జీ త లో ల వు శ లో వాదమును ఖండించి తమ తి ర్చుసు వినిపించిసి'బ్ల కుంతకుదు ఆలంకాతరహులు లున్నదే 

రాక కమ అవిలేనిది అనకు శావ్యయు కాదు పొమ్మన్నాడు. 

“ఉచిత న్థానము నల౦కరించుకున్నపుడ ఆలంకారములు శోభాజ నకి లగు 

నున్నవి 2 అనునది ఇయిం(ద్రుని మతము. ముక్కున నుండపలసిన నతు చెవిని 
pra, 

ళ్ 

శ లా beh హో 
తాన్ ఇద స ™ YW కం ర్తి” A wl కల్ ఆం అది అభాసు. అట న తు ఒడాణం మెకకువేసి మెశ తీగ నడుముకు 

విగించి చూవడ౦ కూడా అంతే. కావ వ్యాల౦కారాల్లొ కూడా లసోచిత పా(త్రో చిత 

ఏన ఆలంకారయుల వాడి కాహ్యళొఖను పెంపొందింప కేయవలయుననునది 

స Aes జ ఆ కి ఉర శ. ల ౫ రా య క అస Wn 
ఆఅఆలంరొతవంులు హోరాది భూటె ణంల ప 0టివి, ఇవి (9౮ డప్పుడు అ సదురు 

నకు ఏరిజాషిఏి కలిగినుంటాయి. కొన్ని యెడల తలరిగించక సూ పోఖచ్చు. కొసి జ bn ల 
Wut” en] చై ఇర క ల్లో వం లా. త ళీ 
రసం లఅనిచెటసూ ఆలంకారయులండుట. తళకాశముు కలదు, అంటాడు 

మమ్మటాచామ్యుడు. రసమును bs 3 జేయుచునూ, రసము లేనిచోట్లందు 

కూడా అలం౦ంకావముంలుందు ననుటపెలన రసస్థాయిని మం చినపగుచున్నది అలం న 

కారములు, 'అలంతావ ళూన్యమైన శట్దార్ణ సమ్మేశనగునందు కాహ్యత్వము నంగీక 
న డడ షా 

న 

రించువాడు, అగ్నియందు శీతలత్వము నెలా అంగీకరించడో ని సాహితీ విమర్శ 

స, ఉచిత స్హాన విన్యానాది అలంకృ3 రలంకృతిః 

ర. ఉప కుర్యుంతి తం సంతం యే త్త జద్వారేణ జాతుచిత్ 

వోరాది పడ్ అలం కారానే ౭ నుప్రానోప మాదయః 

4. అంగీకరోతి'యః తౌప్యం | శద్దార్థా పనల౦ర్భులీ 

అసౌ న మన్యతే । కసా కనుసా మసనలంక్ఫొతీ, 
©) 
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a] 
తాలాలు 

పెరియ కాపోదన్సి 

నిర్ధారణ గావించినాడు జయదేవుడు. అంతేకాదు, అగ్నియంధు శీతలత్వముండుట 

కులకు యెదురు (ప్రశ్న వేసి, అలంకార విరహితమైనది అసలు కా 

యెంత నైజమో, అలంకార రహితమైస రచన కాప్యమగుట అంతే నిజమని 
పొల్చి, తేర్చివేసినాడు, ఆనగో అలంకారములు లేని రచన కావ్యసుగాదని ఫలితాంళ్ల 

సము, అస్లే 'మానప శరీరమునకు ఆభరణములపలె కాప్యళోభాహేతుపు ఎ, రసోద్టీప 

కనులూ నగు శద్దార్థయులనే అలంకారములందురో ని అలంకారముల నిర్వచించి 

నాడు విశ్వనాథుడు, 

ఇట్లు చర్చించిన అల౦కారికుల ఆవిమతపము లననుసరించి, అలంకారములు 

కవిత యొక్క భౌబడుసు, అనగా చెనృ్బ్చదలచుకున్ను దానిని సుందర తరయునరించు 

టకు సాధనణులని తెలిసినది. సౌందర్యానుభూతి కొజుకు కావించు అలంకరణ 

సహజ (పపృత్సి మానవ శీవిత (పత్యేక కేశ్రాల్లో మునకు దర్శన మిస్తుంది, 

కవితా క్షేతంలోనూ ఈ యలంకారణులకు తిరుగులేని స్థానము గలదు. అసలీ 

యలంకరణములు (అలంకారములు) యెలా పుద్భవించి పుండపెచ్చునను ఆలోచనకు 

ఒక సమాధానము తోస్తుంది, శబ్దము, మటియు అర్థసౌందర్య తత్వానేషణ చేస్తూ 
ముందుకు సాగిన భారతీయాచార్యుల భావోత్క్మృష్టతయే, అల౦కారావిర్భాపమునకు 

పునాది యని చెప్పపచ్చును. అలంకారాది ఆపేక్ష లేకుండగనే సాహిత్య సృష్టి 

మొదపీ జరిగింది ఆ తర్వాతి లాక్షణికులు, అలంకారికులు, అందలి అందాల 

గురించి వానికి అలంకారాలని పేరిడినాకు. నాటినుండి సాహిత్యంలో అలంకార 

ములకు గురి ంపృకలిగింది, కవి తాను చెప్పదలచుకున్న విషయ ౨ను అత్య ౦తాకర్ష 

కంగాను, (ప్రభాజ పంతముగాసు పుండపలయునని భావినాడు. ఆభాభనయే వాని 

శబ్దార్థ పయోగాలను కడు సౌందర్య పంతము చేయుటకు [పేరేపణ కరిగిస్తుంది, 

ఆ (పేరణయే వానిని అలంకార (ప్రయోగం గావింపజేస్తుంది. (వయోగించిన 

ఆయలంకారసులు శబ్బార్థములకు సౌంద్యమును గళిగించి పాఠకుల, (శోతల 
మనహుల నలరింప జేముననుటలో సందేహాము లేదు. 

కాబట్ట శోభా హేతువులను నిర్వివాదాంశము, 

శాస్సన అలంకారములు 

1, శరా రస్టిరాయే ॥ ధర్మాః శోభాతి శాయినః 

రనొదిన సకుర్యనొ । అలండకారానే ౩ జదాదిపత్, 
నా. న. ళల 
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కవిత్వోనికీ, అలంకారానీకిగల సఠిబంధము |: 

క విత్వాన్కి, అలంకొరలకు గల సంబంధాన్ని గురించి చెబుతూ వివిధ లాక్ష 

ణీకు ౩ వివిధాభిప్రొయాలను వెలిబుచ్చినారు. అలంకారములు కవిత్వమునట 

రసోద్దీపకములని యుకరం'టే, రనము విషయమటుంచి, అలంకారములు లేనిది 

కవిత్వమే కాదని మరియొుకరన్నారు. అలంకొర్ హీనమైన కవిత్వము ఐదుపతనాన్ని 

కోల్పోయిన సరస్వతిలాంటిదని ఒకరంయపే, కవిత్వమున ఎచ్చటనేని అందమూ, 

నాందర్యమూ పుం'సే, (పత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు, అచపే అలంకారముం 

దని, మరికొందటన్నారు, ఈ యభి(ప్రాయాలన్నింటికీ సమ(గత్వాన్నీ కలిగిస్తే, 
కనిత్వానికీ ఆఅల౦కారాలకూ అవినాభాన సంబంధము కలదని తేలియుచున్నది,. 

గాలి చల్లగా వచినపుడు సంతోషపడిన తనుపూ, మనసూ, వాయుపునందలి 

శీతలత్వానికి "మలయ జ తళ స మబ్చితే యెంత నాగుంచునూ!: అనుకుంటారు. వోరను 

కున్నప్లు జరిగితే. వారి gree ఆఅంధులుండవు కదా! అత్తై విలువైన 

బంగారానికి సపరీిమళమవ్చితే, ఆభరణ. పియుల ఆనందానికి మేరపుండడు. 

గాలికి మల్లెపూల వాసన, సుపర్హానికి సుగంధమూ తోడయితే, ఆ కూర్చు, 
యెలానహృదయుల నలరించగలదో, అహె కవిత్వానికి అలంకారం సమకూరి నషృడు 

(32) 

ర we ఇదీ కూూ సెహితీఎపొసున లానందరసడు నాస్వావించగల ము, 

ఒక యుపతి ధరించిన ఆధరణసులలో నుపర్ణమయ మణీ కంక ణసులొక 

విధము. ఆ కంకణము బంగారముబేత చేయిదిడీ, అండు మణులు Hosen 

యుశ్నవఏి. (ద్రహ్యము బంగారము కావున అది మణుల కలంకాొ రమై నది, అవి 

మణుము కొన నాని సం మోగదు బంగారమునకు గొరపము నలిగీశెషినది, బంగా 

రము చేత మణికి, మణిచేత బంగారానికి విఎవా గొరపసమూ, పేఏఎగి, అందమూ 

హ్. ఆ రెండిటి వలన నోయుపతి నుంటేకికి ఆలంకారము హెొస్పినది,' అన్తే 

సాహిత్య విషయంలోసూ ఆలంకారముల చేత కవిత్వపు చేత అలంకొరటు రహీ 

చితిని సరస్పర భబూషణములై యీరెండూ సాహితీ కన్యకు నలంకారమగుచున్నవి, 

1. మణినా పలయం, ఇఅలయేన మణీః, 
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పూర్వపు రాజులు నాహితీ పోషణ తమ పరిపాలనకు సంపూర్ణత్వనును 

శలిగించుసని భావించెడివారు. కవిపండితుల పోషించి, సత్కరించి, సన్మానముల 

కావించి, తమను తాముగొరవిం చుకుగ్నస్తుగా భావించెడివారు ఇంత మంది కప్పలు, 

పండితులు మా సంస్థానంలో నున్నాంని సగొరపంగా చెప్పుకొనేవారు రాజులు అ్లై 

కపులు కూడా మేము ఫలానావారి ఆస్థానణలోని వారమని చెప్పుకొనేవారు, అనగా 

ఈ కప్పల వలన మాకు గౌరవమని రాజులు తలిస్తే, ఈ రాజాశయంపల్లి మాక 

గొరపమని పండితుబు భావించేవారు, వీరిరువురి యిట్టి భాపినేలు పరస్పర గౌరప 

భాజనాలే గాక, సభకు, సొహితీలోకాసిశే గొరనాస్పదకులు గానుండెడివి,. ' మన 

కవిత్వాలంకారముల సందంధఎకూడా అట్టి. అల౦కాదనులు క విత్వాసికి 

అందము గలిగిసాయి. ఆఅల౦కారచునకు ఆలంబన మైన కవిత్వము వానికి ఆశయ 

మిచ్చి, తనను తానలంకరించుకుంటుంది, యీరెండిటి పలన సాహితీ కేతం 

నుసజితమగుచున్నది. ఇందేది లెకున్నా, లోటు కొట్టపచ్చిసట్లు కనబడుతూనే 
మి | na రు ౧ 

ఖుంటుంది. ' 

అలతికౌర౦ ఎప్పళిది - 

సాహిత్య సృష్టి మొదటే జరిగింది. మొదటసనగా, ఈ యలంకారాలప 
లక్ష్య లక్షణాల ప్వసుక కలుగక పూర్వామేనని భావం. ఇవి ఈ యలంకారాలని 

గురింపబిడక పూర్వమే సాహిత్య సృష్టి జరిగింది. మతి ఆ సాహిత్య సృష్టిలో 

అలంకారాలులేవా? అంచె ఉన్నజని సమాధానం. కాని ఆనాటి నాహిత్య' సృష్టికర్త 

లకు ఈ లక్షణాల గలవి ఈ యలంకారాలని తెలియదు. అక్షణాల లగుప్పు బిగువులు 

తెలియపు. తెలిసింది వోకశే! అదే హృదయ స్పందన. సుఖ దుఃఖాల అనుభూతి 

తరంగాలు హృదయాన్ని తాకి,కంపనాల గలిగించినపుడు, తల్లీనతనొంది పాడుతూ 

వెళ్ళినారు. అందులోనే ఆలంకారాదులు సృష్టి నొందుతూ పచ్చినవి. ఆది అలం 

కారాల ఆది సృష్టి. జానపద సాహిత్యమంతా ఈ కోవకు చెందినదే. ఆ సృష్టి నను 
సరించి తర్వాతి లాక్షణికులు, వానికి లక్ష్య లక్షణాలంటూ యేర్చరొచి, యిట్లాచెప్పా. 

లతా రా జ మరం కళను? 

1. “విభునాచ కవిః, కవినా చ విభుః 

విభునా కవినా చ విభాతి సభా, 



$5 జానపదంలో అలంకారం 

లని, అట్లా చెప్పాలని నిర్దేశించినారు. ఆ నిర్టేశానుసారం చెప్పబడిన క విత్వాబ్లో 

వుండేది అలంకార విధానం. పూర్వం సృష్టించిన అలంకారాల పద్దతిని వీరనున 

రించి (వాస్తున్నారు కావున ఇది అలంకారవిథానమే అగును. జానపద సాహిత్య 

విధానాలలోని అలంకార విధానమంతా ఈ కోవకు చెందుతుంది. అలంకార సృష్టికి 

అలంకార విధానానికీ అదే భేదం. అనగా స్వయంభూ కవిత్వంలో, సృష్టించబడిన 

అలంకారాలను “అలంకార విధానం “గా గుర్తించపలసి యుంటుంది. 

పక్షికి పాట, సెలయేటికి వూట, గాలికి యీల, కలిగిన నాటినుండే గుండె 

లోతుల్లో ని భావరాగాలను గానము జేసిన కవిత్వానికి, తర్వాతి వారు గీతలు గీసి, 

లక్షణాలు యేర్పరచారు. అట్టి అది కవిత్వం స్వచ్చంగా జానపదమే, కాపున 

జానపద కవిత్వంలో ఇది “అలంకార సృష్టి' యనుట సమంజసము. 

కవిత్వమూ, అలంకారమూ, వాని సంబంధాల గురించి కొంత తెలిసి 

కున్నాము. కాని, అలంకార చరిత, అలంకార సంఖ్య, మొదలగు సూక్ష్మ 

వివరాల గురించి మజికొంత కెలిసికుంపేనే, మన అడుగు ముందుకు తూగేది, 

మార్గం సుగమ మయ్యేది. అందుకని, ఆ చర్చవె పు అడుగులు వేద్దాం, 











చరిత 

పుడమిపై జన్మించిన దాదిగా పాప ఏడుస్తుంది. ఆ యేడుపు, ఆ యరుపు 

పాప సజీవత్వానికి నిదర్శనాలు, జన్మించిన శిశువు ఏడువలేదంపే, ఆ పాస 

సజీవత్వాన్ని మనం శంకిఠచవలసిందే, అశ్తే పుడమిపై జన్మించే (పతి (పాణి 

విషయంలోకూడా పుట్టీపుట్టకమానుపే సజీవ లక్షణాలు గోచరిస్తూవుంటాయి. సజీవ 
మెన భాష విషయంలోకూడా అంతే జరుగుతుంది. సజీవమైన బాష మార్పులు, 

చేర్చులకు లోనగుతూ, నూతన (ప(క్రియలకు ఆలవాలమౌతు, భాషా (పవాహం 

సాహిత్య సముద్రాన్ని చేరుతుంది, సము[డం, నదీ వేరువేరుగా కనిపించినా, 
ఆంతర్గత పదార్థ తత్వం, వానిని అభిన్నంగా రూపించినన్తే, భాష, ' సాహిత్య, 

పదాలకు దాహ్యదృష్టిలో, కోశాలలో ఆర్థాలు వేరువేరుగా కనబడినా, అంతర్గతంగా 

నాలోచించినపుడు యేకత గోబరిస్తుంది. భాష లేనిది భావం లేదు. అట్టి భావం 

రసాత్మకమైతే ఆ భావ సముచ్చయమే కవిత్వము, సాహిత్యము. 

. | 

మానవ జీవన పరిణామక్రమాన్ని పరిశీలించినపుడు, తొలినుండి మానవుడు 
తన జీపనోపాధికొఅకు తానెరిగిన విధంగా కష్టపడుతూ, తింటూ తిరుగుతూ (బతుకు ' 
తున్నాడు, ఈ పరుసలో చదువు సంధ్యలవైపు, (వాత పూతల దిక్కు, వాని 
మనసు యెపుడు మళ్ళిందీ, యెలా మళ్ళిందీ, అనే విషయం పరిశోధకుల దృష్టిని 
యింకొ ఆకర్షిస్తూ నేవున్నా, యిదమళ్ట మని చెప్పలేని స్థితివుంది. ఏది యేమైనా 

మానప జీవన విధానం భూమిపై సాగిన కొన్ని శతాబ్దుల తర్వాతనే కళల వైపుః 

భాష దిక్కు, మానవుని మనస్సు మళ్లిందనడంలొో ఒతిశయోకి లేదు. ఆ విధంగా 
పరివర న చెందిన మానవ (పాణి, మారిన మనిషి క కాస్ఫృష్టిచేసి, కవిత్వమును 



87 అలంకార విధానము 

వ ఎ్రిష్టించి యుండవచ్చును, ఈ పరిణామం కొన్ని శతాబ్దుల కాలంపాటు సాగి 

ండాలి, శ్ర 

మనిషి మనిషిగా _బతుకనారంభించిన కాలం సరిగా యెప్పటినుండి 

(పారంభమయిండో కాని, మన తెలుగు సాహీళ్య చరి(తకారులు సునూరుగా, 

5, 6, శతాబ్దాలనుండి, లేఖనములు, శాసనములు, ఆధారంగా లభిస్టున్నాయి. 

కాబట్టి ఆ (సాంతలోనే మానవుడు, భాష, కవిత్వం, సాహిత్యాదుల వైపు మరలి 

సంస్కారియైనాడని భావిస్తున్నారు. అమరావతి స్టూపం పైన చెక్కబడి లభించిన 

“నాగబు” అనే పదమే మనకు లభించిన మొదటి లిఖితాధారమని విమర్శ కులభి 

(పాయపడుతున్నారు.' ఈ వివాదము కొంత వెనుక ముందుకు మన భాషా 

ని త్రను తీసికొని పోవచ్చును. ఏది యేమైన, శాఖాచం(ద్రన్యాయముషలె, ఒక 
శతాబ్దాన్ని కళలు, భాష, వ్యాపించినదానిగా గురి ౦చ వచ్చును. అది 6వ శతాబ్దము 

జ” 

రౌంం ఎగ ను. 

మ రికొస్ని శతాబురొనా పటియుండఒచ్చును. 
Eri (Oa) 

నాటినుండి భాష తప్పటడుగులు వేని కవిత్వస్థాయికి చేరుకొ నేవజకు 

ప్ర 

చం(దునితోనే చం(దిక, పూవుతోనే తావి, యెడబాయకుండా వున్నట్లు, అవి 

భౌంం౦గా పచ్చినట్టు కవిత్వ సృష్టి యెపుడై తె జరిగిందో, తోడొడనే, రసాలం 

కారాది సృష్టి జరిగియుండును. ఎందుకనగా తప్పటడుగులు నేర్చిన చిరంజీవి 

పడుతూ, లేస్తు, గట్టిగా నడవడం నేరుస్తాడు, ఆ విధంగా నడక నేర్చిన . పేదప 

ధథిమాగా, తనకు నచ్చిన రీకిలో తన క కను తీన్చిదిద్దుకుంటాడు, కవిత్వ సృష్టి 

కూడా అంతే. భాష నేర్చి, సాహిత్య సృషిని (పాఠరంభించిన మనిషి ఆ యత్నంలో 

ల 

t 

నడక నేరుస్తున్న పాపలా౦టివాడు. కవితాసృష్టి ఆందంగా ఆకర్షక ౦గా వుండాలని, 

అతని మనస్సులో యెప్పడై తే కోరిక కలిగిందో, ఆతనికి తెలియకుండానే, అతని 

దలో అలంక కారాలపైన (పేను, మోజు ్రా రేకెత్తి ందని చెప్పాలి. అయితే లత 

లక్షణాలు, వాని ఉనికి, వాని భాజసల్లొ రూపుదిద్దుకొని వుండక పూర్వమే వానిపై 

పేమ, వానిచేత అలంకార సృష్టి ౧ పంపతేసియు కును 

9 అలో శ్లో 1. నముగ ఆంధ సాహిత్యము - సంపుటం 1. ఆరుద. 
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అలంకార చరిత : 

అలంకార (పయోగాలుగాని, అలంకార లక్యాలుగాని, యెప్పటినుండి (పయో 

గింపబిడుతున్నాయి? అనే (వశ్నకు సమాధానము చాల (మతో కూడుకొనినదే 
యను. మన ఆర్ష సంస్కృతికి, భారతీయ జీపనానికి మూలములగు చేదాలలోనే, 
ఈ అలంకారమను పడం వాడబడింది.! ఈ వద(పయోగమే కాకుండా అలంకార 
శాస్సమార్గాలుకూడా యెడనెశ గోచరిస్తున్నవి, బు గ్వేదములోని-. 

'ఆ(భాతేప పుంస ఏతి (పత్రీచీ 

గర్తారుగి వసనయే ధనానామ్ 
శాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసా 

ఉషా హాస? నిరిణీతే అప్బఃో 
అవ 

అను మం(త్రములో-ఉపమాలంకారమూం- 
ళీ మ ga అ త్త జ 

ద్వానువర్హా సయుజా సఖాయూ 

సమానం వృక్షం పఠిషస్వాడాతే 

అధభిచాక శీత. 

అను మం(తగులో రూపకాతిశయోక్తి ఆను నలంకారములు కలవు, ఈమ ౦_తము 

లందలి ఛాపములలో నీయలంకొర ల క్ష్యములు కలపు గాని, లత్షణములుగాని, వాని 

(అలంకారముల) పెర్గుగాని, వాచ్యము శాలేదు. వేదవ లోనేగాక, ఉపనివతులలో 
కూడ ఇట్టి పర్ణనలు కి అపు, 

wl) 

ఆత్మానం రధినం విది 
డు 

శరీరం మన ఏపచ.4ీ 

శే మ గర wh 

జ మ? కధల స 2 మ tt, 

ను BM Ee, 

లోకః 
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అను ఉపనిషన్మం(తమున రూపకాలంకారము కలదు, ఈ విధముగా వేదములలో, 

ఉపనిషత్తులలో అలంకార భావములు విరివిగా శోకములలో వర్ణింపబడినవి, కాని 

అలంకార పారిభాషిక పదములు మాత్రము వేదమునందు మృగ్యము. నాడు అలం 

తాలముల గుటీంచిస ఆలోచనలున్నను ఆలంకారిక లక్షణ (గంథములు న్నట్లు 

తెలువదు. వేదాది శాసా్రొల్లో అడుగడుగున అలంకారాలు (వయుక్క మయినవి. 

'వేదాంత సూ(త్రాలలోను పాణిని ముని అష్టాఖ్యాయిలోను, యాస్కుని నిరుక ములోను 

ఆదికావ్యం రామాయణంలోను, మహాభార తేతిహా సంతోనూ, అలంకార పారిభాషిక 

టీ మల్, 

పదములు, అలంకారములు విరివిగా [వయోగింవబడినవి. 

“అతఏవ చోపమా సూర్యాకాదిపత్'' వ 

ఉపమా శబ్దము, అను పాదమున, " 

రూపక విన్యస గృహీతే ర్లర్శ యతకిచ'* 
wD యట 

అను శోళకమున, 'రూపక' మను పదమును, 
ళీ ళ్ క! ఇఇ 

ఉపమానాని సొమాన్య పచనై ౪3 

3 

అను సూతమున, “ఉపమాన. శబ్దమును, 

'ఉపమిశం వ్యా ఘాదిభిః సామాన్యాః (వయోడే 

అను దానిలో, ఉపమిత' శబ్దమూ, 

'తుర్యారై రతులోపమాఖ్యాం 
(a) 

తృతీయాన్యతర స్యామ్* 
ళీ 

+, ఉపమో అను పదమూ, క 

“ల పోపమాన్యార్లోప మా నీత్యాచక్ష తే క 
యి థు 

లో, లుపోపమా, ఉపమా, శబ్దాలు వాడ బడినవి, 

* వేదాంత సూ(తాలు రీ 2. 18, 

చేదాంత సూత్రాలు = 1= 4-1. 

సిద్దాంత కొహముది ఎల్లి 1= రన్, తత Po ఫాల 

టు ఆష్టాభ్యాయి = న ఖు?! స $8, 

సిద్దాంత Ete ae ed 

యాన్ముని నిరుక్తము శి = 18, 

చ వి 

నూ 
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ల 

(పయో యోగాలను పరిశీలించినపుడు, వేదాంగాలలో మహర్షులచేత అలంకార 

పారిభాషిక పదాలెన్నో వాడబడినపని తెలియుచున్నది. (ప్రాచీన మహర్షులబేత సైతం 

ఆలంకారిక పారిభాషిక పదములు వాడబడుటపలన అలంకార శాస సరయు. మకిలి 

(పాభీనమైనదని చెప్పపచ్చును, అలంకార లక్షణ (గంథాలు పుండియుండపబచ్చును 

అవియన్నియు కాలప్పురుమని. కరాళ కృత్యము లకు లోనై యుండి యుండపచ్చును, 

లేకున్నచో అవి యుండియే యున్నచో మన పరిళోధకుల దృష్టికి తగలకయు౦డునా? 

కాపున సంస్కృృతమునందలి మిగతా శాస్త్రములపలెనే, అలంకార శాస్త్ర ఆరంభ 

దశను తెలిసికొనుటకూడా ఆంత సులభవ కాదు, అయినను కవిత్యోత్సత్తి దశ 
ఏనాటిదో ఆఅలంకారోత్సతి దళ కూడ ఆనాటిదేనని చెప్ప సొహసింపపచ్చును. 

రాసూయణ, మహాభారంతాు సమ్మగాలంకార _పయోగాలకు చక్కని ఉదాహరణలు. 

రామాయణం ఆలంశారమయం. 

తీ 

రవి సంకాంత Se మండలః 

నః శ్యాసాంధ ఇచా దర్శాశ్చం(దమాన (పకాశతే'। 

అను శ్లోకమున, ఒళ్ళంత య. వాళ్య ధ్వని కలదు. అప్లే మహా 

భారతను లోని, శాంతి పర్యముసందలి 'గృ(ఛగోమాయు సంవాదమున, ప్రబంధ 

గత ప్యంగ్యము గలదు. 

పరిశోధకుల దృష్టిలో ఆల౦కొార శాస్త్ర (గంథములు లేని కాలమున ప్రైతము 

“పె విధంగా, అలంకార పారిభాషిక పదాలు ఆయా (గంథాలలో _పయోగింవబడుటి 

వలన, ఆకొలము నాటికి ఆలంకార లక్షణ (గాంథాలు వెలుపడీనవో లేవో తెలియదు 

గాని, ఆ లకీణ (గంథలు మాము ఉపలభ్యములు కాలేదు. 

“వయోగ శరణ్యా వైయాకరణ్యాః అను వా్య్యాము శేపలము వ్యాకరణ 
వ. అన్ని లకిణ _గంథములకు, అనగా, ఛందస్సు, అలంకారము మొద 

లగు వానికికూడా వర్తించును. లోతదులోని కవితక్ణహ ననున్న కవి ఉయాగయుల 

ఆధారము గా జేసికొనియే వ్యాకరణ కర్తలు సూ్యూతచుల చేసిసిప్లే లోక 

నాహిత్యపంలో సృష్టించబడిన లక్ష్యములను ఆధారముగా జేసికొని పండితులు 

లక్షణచుల నేర్చాటు జేసనిరనుట సర్వివొాదాంశము.  (కోంచ పక్షుల జంట దృశ్య 

నుజూచి, అందలి యొకవానిని నేలగూల్చిన నిషాదుని శపించిన వాల్మీకి, నాటికే 
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'అనుష్టుప్' ఛందస్సు నేర్చియున్నాడనుట అనమం౦జసము. అతని నోటివెంట 
అనుకోకుండా కొన్ని మాటలు వెలువడినవి. ఆతను పరిశుద్ధ హృదయుడు; పశ్య 

వాక్కు., కావున పరిమితంగా, దివ్యంగా వెల. బడిన, ఆ శబ్ద సముదాయమును 

తర్వాతి లాక్షణికులు "అనుష్టుప్, ఛందమని పిలిచారు. కావున లక్ష్యము మొదలు, 

లక్షణము తర్వాత అనునది సత్యమైనది. లక్షణముల లగుపు బిగువు గుర్తెరిగి, 

వాని యడ్డ:ు పొడవుల నభ్యసించి, వానితో కొలుస్తూ యేర్చరిచే లక్ష్యాలు కృత 

కాలై కృతిమ రత్నములవలె నుండును. సహజంగా, నీటి యూటపలె నువికిన 

లక్షా జ (పతిభావంతములై సహజ సుందరములై వుంటాయి. (గాంధిక సాహి 
త్యానికి, యీ పోలికలు (క్రమంగా సరిపడతాయి. తెఎగులో నన్నయాదుల 

సాహిత్యము, లక్షణములను షొందుంచుకొని (వ్రాసింది కాబట్టి అది కృతకము, 

జానపద కవిత్వ, సాహిత్య సృష్టి, సహజ సిద్ధము. కావున నది సహజ రత్న 
(పభాయుక్కము, ఇది జగ మరిగిన సత్యము, 

సహాజ సుందరములై న లక్ష్యముల గెన్నుకొని, వానికి లక్షణముల నేర్చరచి 

లక్షణ (గంథయుల కూర్చినారు మన లాకిణికులు. మిగతా శాస్త ములు, అనగా, 

వ్యాకరణము, ఛంధస్సు, రసము మొదలగు వానిని తెలుపు శాస్తృ్ర్రములవలె, మన 

సాహిత్యమున అల౦కారములకు సైతము, మెంతో (పాధాన్యత  నిచ్చినారు. 

అలంకార శాస్త) మనకు ఇచ్చిన (పాధాన్యత యీ (క్రింది వాక్యాలను గమనిస్తే 

జేలుసుంది. 

“ఆర్థాలంకారములేని శబ్ద సౌందర్యము, మనోహరముకాదు, అర్థాలంకార 

ములులేని సరస్వతి (కావ్యము విధవ పంటిది.! అనుట అగ్నిపురాణోక ము, 

కావున, నాటినుండియు, అలంకార విషయముకూడా శాస్ఫ)ముగా “అలంకార 

శాస్త్రమును, దర్శనముగా పరిగణి ంచుచున్నారు. 

1, ‘అలంకరణ మర్జానా మర్థాలంకార ఇష్యతే | తం వినా శబ్ద సౌందర్యమని 

నాసి మనోహరం, ఆర్జాలంకార రహీతా విధవేవ సరస్వతీ" - అగ్నిపురాణం 
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ఆలంకార శాస్ర 9 చరిత : 

పరిశోధకుల బుద్ది కందినంత పెజుకు భరతముని నాట్యశాస ము (1వ శతాబ్ది) 

మొదటి అలంకారిక (గ్రంథము, భరతుని కంచె పూర్వికుడైన 'పరరుచి సువ 

సిద్దాల ంకారికుడనీ (పతీతి మా(తము కలదు. కాళిదాసుకూడా నొక సులభసందర 

మైన అలంకార (గ్రంథమును ఠచించెనంధురు.! కాని, అదియును లభ్యముకాదు. 

“మేధావి' అను నాలంకారికుడున్నట్లూ, పెక్కు (గంథముల నాతడు రచించినట్లు, 

కొందరు పండితులు చెప్పెదరు. కాని, అతని కాలము గుజించిగాని, రచనల 

గుతించి గాని, ఆ (గంథములందలి విషయముల గుతించిగాని యే మా(తము 

తెలియదు. పైన తెలిపిన వీరు సాహిత్య లక్షణ (గంథ రచనలో (ప్రారంభ యుగ 

మునకు చెందిన వారని చెప్పవచ్చును. తగ్వాతిది యగు ఉత్పాదన యుగమున 

మొదటివాడు భామహుడు. ఈతని (గ్రంథము 'కావ్యాలంకారయు.  భామహని 
తర్వాతి యాలంకారికులు, దండి, వామనుడు, రు(దటుడు, మొదలగువారు; 

అలంకారికులలో విమర్శనా మార్గము నవలంభించి పేమ తెచ్చుకున్న మొదటివాడు 

ఆనందవర్థనాచార్యుడు, ధ్వని వాదాన్ని నిరూపించి నిర్జారించినదీతడే, “శేపల 
వ్యాక రణాది శాస్త ములు చదివి పలించినంత మాత్రాన, రసొలంకారములు బోధ 

పడపు. సహృదయత మాత్రమే వానిని (గహించి ఆనందపడు*.2 నన్నాడు. 

రసొలంకార (గ్రాహ్యామునకు, లక్షణముతో, రస హృదయమపసరము. 

సాహిత్య లక్షణ శాస మున పరి(శమించి, (గంథరచనకు పూనిన వారిని, 

వారి _గగంథయిల గుణించి తెలిసికొనుటకును, వారి _పకిపాదక సిద్ధాంతముల నెటిం 

గుటకును, వారిని గుజించి చారితక సమాలోవన మొనరించుటకును, ఆయా సిద్ధాంత 

ముల పరస్బర సంబంధముల నెరుంగుటకును, సాహిత్య వాజ్యయమును కొన్ని 

యుగములుగా (పీరియడ్స్) విభజించుట మంచిది, ఈ విభజన పలన విషయము 

1, 'బాలురకునై న తెలియగా కాళిదాసు 

మును రచించె, చం(వలోకమును.... “_-సూరక వి, 

2, “శబ్దార్థ శానన జ్ఞాన మా(శేజైన నవేద్యతే వేద్యతే సహి కావ్యార్థ తత్వ 
జ్ఞైరప ho ఇ ధ్వన్యాతోక ము. 



శ్రి అలంకార విధానము 

సాహిత్య లక్షణ శాస యుగ విభజన : 

రస యుగము. 

అలంకార యుగము 

రీతి యుగము. 

ధ్వని యుగము, 

ప(క్రోక్సి యుగము, 

జొచిత్య యుగము, 

అవి wD పా 

ర ల$ ఈ 

సాహిత్య లక్షణ శాస్త్ర కాలమునీవిధముగా విభజించుటపలన, ఆయా 

యుగమున ఆయా సిద్దాంతడుల (ప్రతిపాదించు కృతులే రచింసబడుచుండెడిపని 
కాదు. ఈ సంపత్సరము నుండి, ఈ సంఒత్సరము పజకే ఈ యుగమనియూ 

కాదు. అన్ని కాలదులకు, అన్ని (ప్రాంతములకు సంబంధించిన వారునూ, 

విషయమునుబట్టి ఒక యుగము క్రిందికి రాపచ్చును. రసవాదము జేసిన వారందటూ 

యెప్పటి వారై ననూ, ఆ యుగము.నకు మిగతా వాణందరూ అశ్లే మిగతా యుగము 

లకు ఒరి ంపపచ్చును. ఇది వాజ్యుయ పద్ధతిని కొవించిన యుగ విభజన కాగా, 

చారిత్రక పద్దశిలోనూ, ఆయా కాలములను, ఆయా యుగషులుగా విభజింప 

వచ్చును. ఈ విభజనలో, ఆయా పండితులను వారి కాలములను మా(తమే గణించ 

పలయును గాని, వారి వాజ్మయ చె విధ్యమును కాదు. ఆ యుగ విభజన, ఇది - 

1. మొదటిది : [ప్రారంభ యుగము. 

దీనినే ఘటనాయునగదు అనియూ అనవచ్చును. చరిత కందని 

కాలము నుండి భామహుని ఐఅఉకున్న పండితులందటూ, యూ 

యుగమునకు సరి ంతురు, ((కీ. శ. 675, వజకు) 

శ, రెండపది : ఉత్పాదన యుగము. 

భామహుడు మొదలుకొని, ఆనంద వర్ణనుని సజకు నీ యుగయు 

(కీ.శ. 675 నుండి 850 పజకు). 

ఈ యుగమునందలి ఆలంకారికులు 8 



ఆలంకాఠ విధానము 

1. అలంకార మత (సవర కులు 8 

భామహుడ్తు, ఉద్భటుడు, రు(దటుడు. 

రీతి మత స్థాపకులు 8 

దండి, వామనుడు. 

రీ. రన సిద్ధాంత (పవర కులు 8 

లోల్లటుడు, శంకుకుడు, భట్ట నాయకుడు, 

4, అగ్ని పురాణ కర్త. 

5. ధ్వని (వస్థాని నిర్మాతలు 8 

ఆనంద పర్ధనుడు, 

లచ 

లీ, మూడవది : సిద్దాంత యుగము, 

ఆనంద వర్థనుకు మొదలుగా మమ్మబుని పబకు (కీ.శ, 850... 
1060) ఈ యుగము నందలి సాహిత్య లక్షణ (గంథ నిర్మాతలు 

అభినవ గుప్త పాదుడు, కుంతకుడు, మహిమ భస్టు, 
రుదటుడు, ధనంజయుడు, భోజుడు. 

4. నాలుగటది 1 భాష్య యుగము, 

మమ్మబటుడు 'మొనలుకొని జగన్నాథ పండిత రాయల సజకు 
(1050 నుండి 1700 ఓటుకు ) ఈ యుగమునక్రు పర్పించు 

అలంకారికులు, 

1. మమ్మటుడు, రుయ్యకుడు, హేమ చందుడు, విశ్వ 
నాథకవి రాజు, విశ్వనాథుడు, విద్యాధరుడు, ధర్మానూరి, 
విశ్వేశ్వరుడు, పెద కోమటి వేమారెడ్డి భూపాలుడు, 
సాయణాచార్యులు, కృష్ణ యజ్వ, జయ దేవుడు, అప్బయ 
దీక్షితులు . 

భై (పథమ, ద్వితీయ, వాగ్బటులు. 
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రస విచారకములు, అందు ముఖ్యముగా శృంగార రసమునుగూర్చిన 
(గంథములను రచించిన వారు. శారదా తనయుడు, సింగభూపా 

లుడు, విశ్వేశ్వరుడు, భాను దత్తుడు, రూపగోస్వామి. 

. కవి శికొ (గ్రంథ రచయితలు : | 

రాజశేఖరుడు, oo ఆరి సింహుడు, అమర చంద్రుడు, 

'_ దేవేశ్వరుడు. 

జగన్నాథ పండిత రాయలు. 

: హోతా (పరిశీలన). యుగము : 

ఈ యుగము. (క్రీ, శ. 1700.మొదలు నేటి వరక : | 

ఈ కాలము సాహిత్యోద్యానమునకు నూత్న 'వసంతోచయము, - 

సాహిత్య వాజ్యయము దివ్యమగు 'నూతనోత్తేజమునందినది. ఇచి 

పరలో లభించని, [ప్రాచీన సాహిత్య. కృతుల నేకములు లభించినవి 

శాస్త్రీయ పద్ధతులపై సుపరిష్కృతములై ము్యుదణ భాగ్యము నందు 

చున్నవి, నపీన వ్యాఖ్యానములు, నూతన విమర్శలు, భాషాంతరీ. 

కరణాలు, తులనాత్మక. సమాలోచనములు, '' బయలు వెడలినవి. 

అన్నిటిక౦ కె ముఖ్యమైనది సాహిత్య వాజ్మయ చరిత నిర్మాణము. . 

మహా మహోపాధ్యాయ పాండురంగ - వామనకాణే పండితుడు. 
(బొంబాయి, ఆచార్య సుశీల కుమారడే (కలకత్తా), ఆచార్య. 
వి, రోఘపన్ పండితుడు (మద్రాసు). , ఆచార్య వి సి, లాహిరీ 
(డకాగా విశ్వవిద్యాలయము), మొదలగు. భారతదేశ 'నంస్కత 

. పండితులను డాక్టర్ నోబెల్ అను పాశ్చాత్య సంస్కృత విద్వాంసు . 

డును, ఆంగ్లభాషలో సంస్కృత సాహిత్య, 'ఫాజ్యయ. చరిత్రలను 

రచించినారు. wr మేడేపల్లి వేంకట రమణాచార్యుల 

వారు ఆ౦(ధ్రభాష షలో సంస్కృత. సాహిత్య శాస స్పృిచరి(త ((సథమ 

భాగం్ర)ను రచించినారు: చాలకాలమువజకు వెలుగుజూడని భోజుని. 
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శృంగార (ప్రకాశము, శారదా తనయుని భావ(ప్రకాశము, కుంతకుని 
సకోకి “జీవితము, రాజశేఖరుని కాస్యమీమాం స, మహిమభట్టు 
వ్యక్తి వివేకము, మొదలగు నుత మ (గంథములు _డ్రమముగా 
'ముదింపబడినవి. (ప్రాచీన సాపాత్య (గంథములకు, ఆధునికుల. 
విపుల వ్యాఖ్యలు, ఆంగ్లభాషానువాదములు,  దేశథాషా సరిపరన 
ములు. - దేశభాషా. వివరణములు, బయలువెడలి సంస్కృత. 
సాహిత్యోద్యానమునకు నూత్న ససంత శోభను కలిగిం చుచున్నవి,! 

సంస్కృ తంలో లక్షణ శాస స్త )ములు : 

సంస్కృత భాషా, సాహిత్యాలలో నున్నన్ని సారభూత కావ్యాలు. లక్షణ . 
న. వాని సునిశిత పరిశీలన. (ప్రపంచమున 'మశే భాషలోనూ. జరుగలేదని" 
_.చెప్పపచ్చును., సం న్మృతమున ఈ సాహిత్య శాస స్త్రమును గుటించి (వాయబడిన 

మ్యుదితామ్ముదిత (గంథముల సంఖ్య 879, ఇన్ని (గం థములు [పజ వంచముతో 

మరే భాషయందును, సాహిత్య శాన మున కానరావు,2 

ఒక్ష' సాహిత్యవిషయమును చర్చించుటకు ఇన్ని (గంథములు ఏలకావలయును? 
అను, అనుమానము రావచ్చును. జఒకరొక్ష సిద్ధాంతమును స్థాపిఅవపచ్చును. తరుతాత్ 

వారు ఆ సిద్ధాంతమును ఖండించి మరో నూతన వాదమును లేపగెత' క వచ్చును, వారి 
తర్వాతినారు మరల నా. సిద్దాంతముల ఖండించవచ్చును. “ఈ పరంపరలో. ఇన్ని 
'గంథములు వెలసినవి. (క్రమంగా పూర్వ సిద్దాంతముల ఖండించి నూతన వతి 
పాదకముల . నొనర్శిన. (గ రథములు పెక్కుగలవు. భరతుని. . నాట్యశాస్త్ర ము, 
భామహాల౦కారము, కావ్యాదర్శము, వామన కావ్యాలంకార, సం(గ్రహము, ధ్వన్యా 

లోకము (దీని. వ్యాఖ్య = లోచనము, కుంతకుని వ వ్మకోక్తి జీవితము, వ్యకి వివేకము 
బొచిత్య విచార చర్చ, అనునవి 'నూతన' సిద్ధాంత స్థాపక (గంథములు.. 
ఇవి వాద (గంథములు. మిగిలిన వానిలో "పెక్కు. (గంథములు, 

బృందముయొక్క సంగవములే. =. 
నవ య ప క మాజా 
1. ఆంధ్ర (పతావ రుదయళోభూషణమునకు = శ్రీ. ఈయుజ్ణి వేంకట వీర 

రాఘవాచార్యుల సొహిత్యకుసుమాంజలి.- పుట 1 నుండి 801 పఅకున్న సార 
2, History షై Sanscrit 06165 by Kanne, 

'అనగా 

యోవాద (గంథ' 
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పై నుదహరించిన వాద (గ్రంథములకు మరల పెక్కు. వ్యాభాక్థనములు. ఒక 

కాప్య (పకాశమునకే 71 వ్యాఖ్యలు కలవు. కొన్ని రూపకముల గురించియు, 

కొన్ని రసముల గుజించియు, కొన్ని శబ్దపృత్తుల గుటీంచియు, కొన్ని నాయకానాయ 
కాదుల గుజించియు, కొన్ని యలంకారముల గుజించిము, చర్చించినవి. మొత్తము. 

మీద సం[గహ (గంథములే యెక్కువ. అక్కడక్కడ పూర్వసిద్ధాంత ఖండన. 

రూపమగుచు, కొంత (క్రొత దనము సిద్ధాంతములలోను విషయ విశ్లేషణాదులలోను 

కానపచ్చుచు న్నను, ఇంచుమించుగా . అన్నియు (కోడీకర ణములేయని చెప్పపచ్చును.. 

ఈ పరంసరలో (పథమ శతాబ్ది నుండి తొమ్మిదవ శతాద్ది వటకు, అనగా". 

భరతుడు మొదలుకొని, ఆన ౦దపర్ధనుని దాకా బయలువెడలిన రస, అలంకార,. 

గజ, రీతి, ధ్వని, సిద్ధాంతములను (క్రోడీకరించి, (ప్రకరణ వీభాగముజేసి, తొలు, 

_దొల సం[గహ రూపమున రచించినవాడు మమ్మ్యటుడు (కళ. 1100). అదియే 

కాష్య(పకాళము, సుమారుగా నీతని సమకాలికుశగు హేమచంద్రుడు (కీ.శ. 10880. 

1172) కూడ, అదే పద్ధతిని 'కావ్యానుశాసన'మను మరొక సం(గహ 1గంథ్రమును 

. విరచించెను.. తరువాత అంతకన్న విపులముగా మరికొన్ని విషయనులను జేర్చి, 

' విశ్వనాథ పంచాననుడు (14వ శకాబ్దీ) సాహీత్య దర్పణమును రచించెను. దృశ్య 

'_ఆహ్య కావ్య విషయములను ఆ కాలమునకు అతడు చాల సమ(గ్రముగానే సం్యగ 

'హించెను. ఈతని సమకాలికుడే యనబడు విద్యానాథుడు, ' (సతాప రు (దీయనును . 

రచించెను. ఇది అతి సం(గహమైన (గ్రంథము. క 

' సం(గ్రహమైన (గ్రంథములలో, 'వాగ్భట కావ్యానుశాసనము, (13వ కార్డ్), 

గ హేమచంద్ర కావ్యాను శాసన వ్యాఖ్య, కేశనమిగ్రుని అలంకార శేఖరము (10వ 

శతాబ్ది) మొదలగు (గ్రంథములలో, సాహిత్య దర్పణమునచేరవి. చేర్చదగిన, చేర్చి 

నచో సమగతను కలిగించు, కొవ్య విషయములు' కొన్ని సేకరింపబిడియున్నవి, 

సాహిత్య దర్పణమునకు పిమ్మట వెలసిన. యే యితర సంగ్రహ (గంథమునను 

అవి సం(గ్రహింనబశలేదు. కౌవున నం స్క్యృాతమునకూడ ,. సాహిత్య దర్భణమున 

కన్న సర్వరోవ్య విషము సంపూర్ణమగు. సంగ్రహ. గ్రంథము లేదనియ్మే. చెప్ప 
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-తలుగులో అలంకార శాస్త్రములు | 

సంస్కతడుతో పోల్చినపుడు (పపంచ భాషలలోని అన్ని సాహిత్య శాస) 
ములు అల్బములనినపుడు, ఆం(ధము విషయమును ఇక చెప్పవలయునా. ఆంధ్ర 

. మునగల అలంకార శాన స్తృ్ర్రముము, (ప్రాచీన, అర్వాచీినములు 27 మా(తమే. . వీని 

. యందు ఓక్కుదానిలోను సర్వాలంకార విషయ సామ(గిలేదు. సరికదా మీదు. 

మిక్కిలి కొన్ని (ప్రాచీన శాస్త్రములు దోషః ముఅతో కూడుకెనియున్నవి. లక్ష్యలక్షణ. 

సమన్వయనులేదు. లక్ష ణములన్నియు అవ్యాప్ని, ఆతివ్యాపి ' దోషములతో కూడు 

కొనినవే, వీనిలో కావ్యాలంకార చూడామణి (విన్నకోట 'పెద్దన్సు సరస భూపాలీ . 

యము (రామరాజ భూషణుడు 'మొదఅగునవి చెపుకొనదగినవి. సంస్కృతంలోని. 

సాహిత్య దర్పణమువంటి నిర్దష్టమెన సాహిత్య శాస్త్రము లేనేలేదని చెప్పాలి. 
క్రీ, "శే. వేదము వేంకటరాయళాస్త్రిగారు, “ఆం(ధ సాహిత్య దర్చణమును రచించి 
సారు, కాని, అది, సంస్కృత సాహిత్య దర్పణమునకన్న సుబోధముకాదని, 

విమర్శకుల తలంపు, ఆం(ధమున ఇట్టి సాహిత్య శాన స్మగముల లేమి కొట్టవచ్చినట్లు 

కాననగుచున్నది. మస భాషలో అట్టి శాస్ర రాలు వెలయుట అత్యంతావ 

ఖ్యకటము, 

సొహిత్య వాజ్యయనునకు సంబంధించిన (ప్రామాణిక శాస్తాిలు తెలుగులో 

శావలసినన్ని (వాయబడకపోయినా, తెలుగువారు ' సాహిత్య లక్షణ శాస్త్రాల 

విషయంలో వాని పర్మ్శిశమలో తీసి పోయిన వారేమీకాడు. సంస్కృతములో సాహిత్య 

ఛాస్త్రాఫలను. (వాసి, (కోలదిగానై నను, సంన్క్బృత సాహిత్య శాస సములకు 

సంన్మ్క్భృతములోనే వ్యాఖ్యలు (వాసి, సంస్కృత సాహిత్య శాస్త్రాలకు నాం(ధ్రాను 
వాధములు చేసి, సాహ తీయు గమున తమ యునికిని, శక్తిని 'నిరూపించుకున్నారు. 
తెలుగువారు, . క్ల - 
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సన శ్రాఆతమున అహారం 9ములు' రచించిన తెలుగువారు: 

సంస్కృతమున. సాహిత్య కాస లను రచించిన తెంగువారు మన పరిశోధ 
కుల ' దృష్టి నొకర్షించినవారు నుమారు ఏబది (50) మంది వున్నారు. 1 . వారిలో 

విద్యానాథుడు (14వ శతొద్దం), పెదకోమటి వేమ భూపొలుడు (1500 (కీ క! 

అగన్నాన పండితరాయలు (1700) పే ఎర్కొనడదగినవారు. 

సంస్కృతమున సాహిత్య శాస్త్రాలను రచించిన తెలుగువారిలో కాలమును. 

బట్టి, అమృతానందయోగి (కీ.శ. 1250) _ప్రాచీనుశనబడుచున్నాశు. ఈతని: 

(గంథము అలంకార సంగ్రహము, ఆ లక్షణకారుల. వరుసలో కొద్ది ఇరచు 

మించుగా చర్ల వేంకటశాస్త్రి (కీ.శ 1900) (వేంకటాద్రి గుణ రళ్నావళంఈతని 
(గంథము, అన ౦తార్యుడు) 19, 20 శతౌబ్దుల మధ్య, ఈతని గ్రంథము, కవి 

సమయ కల్లోలము చివరివారగుచున్నారు. “ ఈ యేబది మంది పండితులలో . 

కొందణీ కొతున ఇదమిళ్ళంగా నిద్ధారింపబడ లేదు, 

సంస్కృత లతణ కాస్తారిలకు 

సంస ట్రాఖత్ వ్యాఖ్యలు రచించిన తెలుగువారు | 

సంస్కృత సాహిత్య శాస్తా) లకు సంస్కృత వ్యాఖ్యలు రచించిన తేలుగు 

వారు సుమారు. పదిహేను (15) మంది. వారిలో కోలాచల మల్టి సాథసూరి. 

(1422.66), యజ్లేశ్వర పండితుడు, రంగశాయి, చిలుక మట్టీ తిరుమలాచాక్యులు, 

కుచూర సామి సోమవీథి (15ప శతాబ్ది) మొవలగువారు (ప్రముఖుడు; వొరి జీవిత 

కాలా న్నిబిట్టి వారిలో మొదటివాడు, “నరహరి సరన్వశ్రీ తీరులు" (6. శ, 1243). 

ఆయన (గంథము. “బాలఛిత్తానురంజని' (కావ్య ey వ్యాఖ్య), చిపరివాడు,: 

, చర్ష వేంకటశళౌత్తి (శీ. గ 1900) ఈతని _గంథము, నౌక (సాహిత్య రత్నాకర 

' వ్యాఖ్య). సంస్కత వ్యాఖ్యలు రచించిన వారిలోనూ కొందటి కాలము నిర్జారంంన 
బడలేదు.2 
న న త టు. 

1. ఆ౦(ధ్యపతాపరు.ద్ర యళోభూషణముంసాపాత్య కునుమాం జలి- పుటం80, 

. ఈయుళ్ణే వేంకట వీర రాఘవాచార్యుడు, . 

స ఆ౦(ధ్ర్యపతానరుుద యశోభూషణము = సాహిత్య కుసుమాం జిలి. పుటంకీశి, 
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సంస్కృతమున మూల(గంథముల (వానిన వారి. కంటెను, జీవితాంతం 
'నంస్మృత (గ్రంథముల వ్యాఖ్యలు (వాయుటకే తమ సర్వస్వాన్ని వినియోగించి, 
అమూల్యమైన వ్యాఖ్యలు (వ్రాసిన తెలుగువారు నుండుట మనకు గర్వదాయకము,! 

సంస్క త లక్షణ శాస్త్రాలకు ఆం ధాను వాదములు; 

సంన్కల్బుతమనగల సాహిత్య లక్షణ శాష్త్రొలలోనుండి సుమారు నలుబది 
(40) (గ్రంథాలు ఆం(ధీకరింపబడినవి, వానితో కొన్నిటికి ఒక క్కదానికే 
సుమారు పది (10) . అనువాదములుకూశ వెలసినవి, _ (ఉదాః* చం(దాలోకము, 
కావ్యాలంకారము, రన మంజరి, మొ;1). _ఆంధధ్రానువాదము లెక్కు.వగా ఈ 
శతార్టిలోనే చెలనినవని. చెప్పవచ్చును. నంన్కృత సాహిత్య శాన) (గంథములకు 
ఆం(ధానువాదములు కొవించీన పండితులలో జమ్మలమడక మాధనరాయళర్మ, 
బెలమచెర్ల రంగాచార్యులు, నన్నిధానం సూర్య నారాయ ణళాన్ట్రి, బహుజ నపల్లి 
సీశారామాచార్యులు, వేదాల తిరు'వేంగళాచార్యులు, బులుసు వేంకటరమణయ్య, 
మల్లాది సూర్య నారాయ ఇళొస్త్రి, పోణంగి శ్రీరామ ఆప్పారాపు, వేదం వేంకటరాయ 
శాన్చీ మొదలగువారు కలరు, న 

(గంశోకర్షల జీవిత కాలమునుబట్టి ఈ యాం (ధాను వోదములలో, బహుజన 
వల్లి. సీఠారామాచార్యగారి, నరన భూపాలీయము, (భట్టుమూర్తి కావ్యాలంకార 
సంగ్రహము 1888) మొదటివి, దీనికి వి. కృష్ణమాచార్యులు, లఘు 
ఈ వరసలో ఇప్పటికి, ఇటీపలే అనగా 1980లో సెం(టల్ సాహి 
(పచురింఛిన. కుంళకుని వ(కోక్రి జీవితము (డా. పల్లెల 
చిఫరిదని ఇెప్పపచ్చును. 

టీక (వాశారు, 

త్య 'అకొడమీ 

శ్రీ) రామచంద్రుడు.) 

| ఈ విధముగా తెలుగువారైన పండితులు కొందటు, సంస్కృ వాజ్మయ 
మనషు సేవ జేసినారు, కొందు సంస్కృత (గం ఖభములకు నంన్క్యృత వ్యాఖ్యాన 
సులు. (వాసి, మరికొందలు సంస్కృత సాహీత్య (గంథములే, వాస్, ఇంకొందటు 

1. మాఘే మేఘే గతం వయః . మళ్చినాథుడు, 
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సంస్కృత వాజ్మయ (గంథములకు ఆరి ధ్రానువాదములు వెలయించి, సంస్కృత ' 

సరస్వతిపె తమకున్న గౌరవాదరములను. సంస్కృతమున తమటపనృ అభినివేశ 

మును చాటుకున్నారు. ఇది కొంతబజకు గర్వకారణమే. సమ్యగమైన ఛందో. 

(గంథము (అప పక వఏీయం)ను (వాసిన అప్పకవి పాల మూరుజిజ్లా కాకునూరుకు 

చెందినవాడగుట గర్వకారణము, కాని, ఈ రంగమున మరింత పరిశ్రమ జరుగుట 
వాంఛసీయను. అపుడుమా(తమే తెలుగువారు, ఆదాన (పదానంగా తెలుగుభాషను 

పగిప్పష్పృముజేసిన సం స్కృాతమునకు 'కృళజ్ఞిత తెలు పుకున్నవారు కాగలరు, 

అలంకార సంఖ్య ; 

_పవంచమునందలి ఏ సాహిత్య లక్షణ శాస్త్రాలలో ' చెప్పనన్ని అలం 

కారాలు సంస్కృత లక్షణ శాసా9లలో చెప్పబడినవి. (పవంచమున ' ఇంచు. 

మించుగా అన్ని 'దేశములలోనూ _పచారములోనున్న భాషయగు ఆంగ్లమునంధు . 

సుమారు 16 అలంకారములుగలపు, - (14 అర్థాల ౦కౌరాలు -[-2 శళ్టల ౦కౌరాలు), 

అలంకారాల విషయంలో వారంతగా పరి్యశమించలేదనే చెప్పాలి, 

సం స్కృృతాల ౦ కారికుల మతానుసార ంగా, అలంకార సంఖ్య యెలా అభి 

పృద్ధి చెందుతూ పచ్చింగో చూడపలయును, భరతముని నాట్యశాస్త రము మొదటి 

_ఆల౦కొార (గంథమనినాము, డొ దానిలో కేవలము (4) నాలుగల ౦కొరములు మా(తమే 

"చెప్పబడినవి. తర్వాతి మన్ముటుని కొప్యి స అల౦కొరహుల సంఖ్య 

(61) అరుపది యొక టికి. పెరిగినది, ఆ తర్వాశ రుయ్యశుని, “అలంకార 

సర్వస్వము నందు, అలంకారములు (15). డెబ్బటయైదుకు 'పిరిగినవి, జయదేపుని 

చం(దాలోకము అలంకారములను (87) యెనుబదియేడుకు పెంచింది. కువల 

యానందములోని' కొన్ని ఆలంకారముల గలు పుకొని ఆడిదము సూరనాయ్యడు ఆర (థ 

చం[(దాలోకమున ఒక పంద (100) అలంకారములను కూర్చినాడు, కాని కుపల 

_యానందమున (121) అలంకారములు చెప్పబడినవి, ఇపన్ని అర్థాల ౦కొ రనులు, 

శబ్దాల ంకారములు వేరే, ఇవి స్థూలంగా మూడు నాలుగు we pA 

1. రం (్ర్రాలోక సమన్మేషమ - - మానసోల్లానము = + పుట = ఆశీ. 

స్ఫూర్తి (శ్రీ (సేకుమళ్ల. భాస్కరరాపు. 
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నూటా ఇరవై ఒకటి పజకున్న అర్థాలంకారములను, . సారూప్యత నాధార 
ముగా జేసికొని కొన్ని భాగములుగా వర్గీ కోరి రపప పచ్చును. 

అలంకొర వర్లీకరణము ; 

5 

పరికరము, పరికరాంకురము, శే స్రషము, అ(వసుత ప్రశంస స, ంత 
ర 

'అసంగతి, విషమము, 'సమము,-' చితసు, 'అధికము 
అన్ స... విశేషము; ద్యాఘాతము, 

శరభ బంధ “మూలకములు ప్ర. 
కారణమాల; ప మాలా దీపకడు, కారక దీపకము, సారమ 

సౌదృళ్య మూలకములు : 

పమ, ఉపమేయోపమ, అనన్వయను ము, 'న్మరణము,. రూపకము, 
. వండాషీను సం దేహము, (భ్రాంతి; ఉల్లేఖచు,  అపసహ్న్నతి, ఉత్పే9క్ష 

(౮ 

క్ Gs 

చ Jt 4 
te 

తుల్యయోగిత, దీపకమ వ్ (పతివ వస్తూపమ. దృష్టాం 
ప్యతిరేకషు, సహోక్తి » వినోకి,, సయ 

(= 
న్యాస. |. pe ము, త వ్యాజనింద. ఆకేవ చ 

రోధథ మూలక? bey శి | | ; 

విరోధము, విభాపన, విశేషోక్రి, అతిళయోక్., ప్యాతిరేకము, 
=. అల్బమ్ము, 

అ శాస్త్ర న్యాయ మూలకములు : 3 
. కావ్యలింగము, అనుమానము, కానరత్యకు పర్యాయము, జ 

వృత్తి, పరిస ౦ ఖ్య, కౌవ్యార్థవ? 5. వికల్చు Ne సముచ్చయను:, 
సమాధి. - 

లోక న్యాయ. మూల కనులు : 

ee Se మీలితము, య. అవ 'సామా 

పతక, అనుగుణమ. పూర్షత 
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6.  గూఢార్త (ప్రతీతి మూలకములు ; 
సూక్ష్మము, గూఢోక్తీ, వ్యాజో కీ ఖ్ న(కోక్తీ ‘ అత్యుక్తీ, విదకి, 

జే .. ఉదాత్తము, భావికను, న్వకావోక్సి శేకోక్సి, నిహితము.! 

పెని గావించిన పరః భాగాలలోనికి రాని అలంకారములు మరికొన్ని గలపు, 

వానిలో కొన్నిటిని “అతిశయ కథనము" అను పర్లము (క్రిందికి రేవచ్చునని కొందజు 
'లాశ్షణికులు అభ్మిపాయపడీనారు. . వీనిని గృటీంచిన స్ (ల యింకను జరుగ 

ee 

'ఆంగ్గాలంకార్ చర్చ-కొంత ; 1 

మన సాహిత్య చరి్యత, యుగ విభజన, రోసాలంకార సాహిత్య కాస్త్రలు, 

[ఓ కాలాలు, పండితులు, మున్నగువాని చర్చ కొంత జరిగింది. (పస్తుతను పాళ్ళాశత్యా 

అలంకారములు, వొని సంబంధ వ్ నాం గుజీ౦ంచి స్వల్పముగా తెలినీకొనపలసీ 

యున్నది, 

_ పాశ్చాత్య సాహిత్యకారులేపరూ, మన (సం ంన్మాతాఆ రథ) సాహిత్య 

కొరులవలె, సాహిత్య దర్పణాదులవంటి, ఆయా విషయ విఖాగనములుగల సర్టగహ 

(గంథములను (వాయలేదు. కొందజు విమర్శకులు, యే కవి కాస్యమును గుఖిం 

చియో, యెక్కడనో (వాయుచు, నడుమ నడుమ శైలిని గుణించి నాయుచు నాయ 

కుని గూర్చియో, రసమును గుణించియో కొలదిగా తడపుచు పోవుచుంధురు, 
అంరేగాని ఇంత కూల ౦ కషముగా తర బద్దంగా కాస్త్రీయ పద్ధకితో (సతి విషయ 

. మును చర్చించుచు ఎల్ల విషయములను సంగ్రహముగా ఒకచోట కూర్చి సొహిళ్య 

శ గంథములను రచింపరై రి, hk 

పాశ్చాత్య సాహిత్య (గంథములలో, శబ్దళక్సి mre నాయికౌ నాయక 

చర్చలు, రస భావాలంకారాది విచారము, సజడోష వివేకము, మొదలగు సాప్తాల్య 
విమర్శలు అధికముగా కానరాపనే చెప్పాలి... 

వ. చం(ద్రాలోక ససున్మేషము = మానసోల్లాసము = పుట = 7. 
శ, కావ్యాలంకార సం్యగహం౦ * మలిపలుకు = పుట 105, 10, 

సన్నిధానం సూర్యనారాయణళా స్త్రిగారు, 



జానపదంలో అల౦కొరం ర్ట్4 

సాహిత్య వాజ్యయ చర్చ కొలడికొలదిగా జరుగు ఆంగ్లమున, ఆలంకార 

ములు సైతము కొలదిగానే ఉండునని చెప్పుట జరిగింది, ఆంగ్ల సాహిత్యమునందు 
we ఈ పేర్కొన్న వావిని అల౦కారములుగా భావించి (పయోగిస్తారు, 

ఫాళ్చత్యాలంకాక ములు : 

వాడుకలో నున్న అంగ్లాలంకారనులు - కొన్ని, 

1, 510116 శ (ఉపమా) 

2, Metapher | (రూపకము) 

3, _ Hyperbole (ఆకిశయోక్రి) 
4, Vision (భావికము). 

ర్. lrony pa ల .. | 
6, Allegory . (ఆ(పస్తుత ప్రశంస 

7. Personification 

8. Epithet 

9, Synecdoche 

10. Metonomy 

11. Euphemism 
12, Raradox + ' (విరోధాలంకారము) 

13. Paramanisia (గేషు.. 
14. Climax (సారము 

ఈ, పదునాలటగు' అర్ధాలంకారసులు, నీనిలో కొన్నిటిని మనవారు అలంకార 

ములుగ (గహింపరు,. వానిని “లక్షణ' గానే పిలుస్తారు. 

కైమ్, రిదమ్, హు వానిని ' ఆంగ్లంలో శబ్బాలం కారాలని అనవచ్చును. 

కెలుగులో ఇ వి లయ, అన్నుపా సభ ంత్యాను పో సల, (క్రిందికి పెస్తాయి. 
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“కవిత్వ నిర్వచనం, “అలంకార నిర్వచనం చేసికొని, ఆ. రెండీంటికిగల 

సంబంధాన్ని చర్చించడమయింది. అలంకార చరిత, అల౦కార సంఖ్యల 

గుటించి సైతం కొంత తెలినికొన్నాము.. ఈ విధంగానున్న అలంకార లక్షణాలు 

జానపద సాహిత్యానికి యెలా పర్తిస్తున్నాయో, అలంకార రచనలో జానపదులెంత 

సిద్ధహస్తులో,. వారి యలంకారాలెంత సహజ సుందరాలో పరిశీలించవలసివుంది, 
అందుకే మరి. పదండి ముందుకు. . . 



అలంకార విధానము _ సౌందర్యము 

“లలియే ముహు రక్షరయే 

జావ ఈ జణ వల్ల హేన శృంగారే 

_సంతపాయియ. కవే 

కో సు నక్కయం బడిపుం 2 

(అలితంగానూ, మధురమైన అక్షరాలతోనూ, శృంగారంగానూ, యువతీ 

ట్ వుండే ప్రాకృతం మ మానేసి నంస్కతం ఎపుడు చదువుతౌడు?) 

ప్రాకృతం అత్యధిక మైన జనాదరణ పొందుతున్న రోజులలో. ఒక కవి 

వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయం ఇది. (ప్రజల నోళ్లలో నానుతున్న (ప్రాకృతాన్నీ, దాని 

ఆరు భేదాలను సంస్కరించి, నంస్కృృతంగా. "పేరిడి పండితులు _పచారములోనికి 

త్రేసడాని కై య క్నిస్తున్న 65 క టాల్రో వెలువడిన పద్యం ఇది. ఈ పద్యాన్ని మన 

తెలుగు సాహిశ్యానికి దాని యందలి అభిప్రాయ గ్. పరి, వనక రగు 

అతరాలా అతుకుతుంది. ' 

' ప్రాకృతం మానేసి సంస్కృతం ఎపడు చదువుతాడు,” అనే వాక్యంలో. 
' పాకృళానికి బదులుగా “జొనపద* మని, సంస్కృతానికి బదులుగా “(గాంధికం" 

అనీ మార్చుకుంటే ఆ వ్యాఖ్య, మన విషయానికికూడ అచ్చుగ్రుద్దినట్లుగా అతుకు 
తుంది, అటు _ప్రాకృతానికున్న మంచి లక్షణాలన్నీ మస జానపద సాహిత్యాని 

న్నవి. కావున సహృదయుడై న సాహితీ పరుడెవరై నా, “లలితంగానూ, మధుర 
. మైన అక్షరాలతోనూ, .శృంగారంగానూ, యువతీ వల్లభంగానూ, వుండే: జానపదం: 
మానేసి (గాంధథికం ఎవడు చదువుతాడు. అనే వాత్యాలను ఆంగీకరించక పోడు, 





ళు 
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(ప్రాచీన ఆర్యుల వాడుక భాష ప్రాకృతం, వారి పల్లెపాటలుగా (వచారములో 
నున్న వేదాలలో (ప్రాకృత .పదాలు కుప్ప కెప్పలుగా వున్నాయి. షపాళ్ళతం నుండి 

సంస్కృతం సంస్కరిం పబడి నదన్న్లే 'మన జానపదమైన వాడుక భాష నుండే 
(గాంథీకం రూపుదిద్దుకున్నది: జానపద భాషవలెనే జానపద సాహిత్యంకూడ 
చరిత కందనంత అతి పురాతన మైనదని చెప్పవచ్చును. . 

ఏ భాషకు సంబంధించిన జనపద గేయా లై నా ఆయా జాతుల పుట్టుకతోనే 

వారి వ్యవహారాలు (ప్రారంభమయిన . నాటితోనే పుడతాయి. అశ్లే తెలుగు వొతి 

పుట్టుకతో నే, ఆ భాష జన్మించడంతోనే 'తెలుగు' పల్లె వదాలు పుట్టినవి. చరిత 

కందని యుగాలనాటి పాటలుకూడా కొన్ని ఈనాటికినీ, ఈ సాహిత్యంలో నజీపంగా 

వున్నాయి. ఈ విషయాలను సుపసిద్ద జానపద పరిశో ధకుడు డా॥1 దేవేంద్ర 

సత్యార్థి యీ విధంగా ఏపరించారు. ‘Andhra Folk songs are irresistibly 

alive. Some of hen surely go back to the pre historic. days.’ 1 

(వవంచ భాషల ందలి పరమార్థము నరసి, జానపద సాహీత్య పరిశోధ 

కలలో సుపసిద్ధ్దుడెన ఆతని అనుభవసారము నుండి వెలువడిన వాక్యదులివి, 
అవెంతటి సత్యములో (పత్యేక వివరణ ఆనవసరము, ఫీ క 

ఒక జాతి చైతన్యానికి, అభిప్బుద్దికి, వారి మానసిక తత్వాన్ని, వారి 

సాంస్కృతిక జీవన స్థితిగతులను తెలిసికొనుట ముఖ్యము. ' అంతవజకు ఆయా . 

జాతుల అభిస్ఫృద్ధి సమగాభివృద్టి కానేకాదు, ఈ విషయంలో అనుభపిజ్జాలెందరో 

తమ యభి_పాయముల వెలిబుచ్చినారు. - 

క. Folk lore is material about the hopes and 7828౯౧1౧౮8 of 

ftha people -.- ...... 80 necessaiy and important for the study of 
their psychology “2 

సారస్వతం వేద సారన్వతంవంటి' దని ను(ప్రసిద్ద ఆం(ధ జానపద 
సరిళోధకులు నేదునూరి గంగాధరం గారంళకే, “పెక్కు పల్లే పదాల్లో వేద 

1. ‘Meet my People’ — Page 182. 
2. Lenin,.. 
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మంత మ్యదలెబ్లున్నవో చూడండి.*.! అని సోదాహరణంగా నీరూపించినారు 
డా; యెల్టండ రఘమారెడ్డిగారు. వేద మం (క్రాలవలె- వల్లెపదాలు అపొరుశే షేయ్యాలె 
నిలుసు రటాయి. ' అతి ప్రాచీనతను నిలుపుతుంటాయి. “డేళకా కాల (ప్రాంకాతీతమై 
సనుదై క కుటుంబ తత్వాన్ని [పబోధిస్తుంటాయి. నిరాడంబరత్వం, నిష్కుల్మ 
షత్వం, [పకృతి పరిశీలనం, సర్వత్ర పరమాత్మ దర్శనం; అనునవి పల్లీయ 
హృదయ తత్వాన్ని వ జువుపరుస్తుంటాయి. ఆ పల్లీయ హృదయతత్వం బుషి 
హృదయతత్వం వై © లక్షణాలలో 5 ఐక తంగా భావిస్తుంటాయి. అందుక లే పల్లెపదాలు. 

'వేదమం (త్రాలు మానవ జీవితాని క్రి మౌలిక సూత్రాలుగా పర్చిస్తుంటాయి. శాశ్వత 
విలుపలను పోషిస్తుంటాయి.2 అని జానపద సాహిత్యాన్ని. నుశించడ కూడా అందు 

పల్లనే, జానపద గేయం. వ్యక్తిగత సంపద కాదు, అది సమిష్టి సంపద, 
ప్రానీసర్యుల 'వల్లెపాటలే వేదాలు. అని దేవేం(ద సత్యార్థిగారు భావిసే స్తే. అన్ని 
భాషలలోనూ (గాంధీక కావ్యాలకు తల్లి. పల్లె సాహిత్యమేనని నాహిత్య న 
లందరూ ఏక కంఠంగా అంగీకరిస్తున్నారు. 

నిశొనికి పల్లెపాటలు ఆధారంగా sas పుట్టినవో, లేక పురాణాలు వీని 
పల్లె పాటలు సలుకబడినవో తేల్చటం కష్ట ఏది ఏమయినా ఒకటి మాతం 
నిజం. తెలుగులోని $ కొన్ని _పాదీన క విత్వాసిక "టె క నరు పల్లె ల్లైసాటలు 
రసపంతామగా, రమ్యతరాలుగా వుంటాయనడం ' సత్యం, 

తెరు సాహిత్య చ చరి ్రలో నీను వెనక, అంటే సీపు వెనక అనీ, నావాడు 
ముందం'పే నావాడు ముందనీ, ఈ కవి యుగకర్త 'అంపే, కాదు' కాదు ఫలానా మావాడే యుగకర్త అనీ, ఈ కవి రచన. (ప్రబంధ శైలిలో వుత్త మోత మ మయిం 
దంటే, కానేకాదు. ఆ కివి పురాణ ఫక్కిలో. నేర్చరి అని, సిగపట్లు సదుకున్నషుడు 
స. నిప్పులా బయట పెట్టిన నిరూపణలు: గమనించాలి. 

“నన్నయ ఆదికవి కాడు, పల్లెకవులే అదికపులు. అనువాధ్గంచేసి. పేరువడ్డ 
మహాకవి' నన్నయ. మౌలికమైన పాటలు (వాని పేర్ల నా ఆశించని సహజ కవులు 

' పల్లెక పులు, మహారాజు ఆశ్రయం నన్నయగారికి, జలే Sie పల్లే 

|, "వలె పదాలు = Se పట = 1 డొ।| యెల్డండ్ల ౮ వభ ఘుమారెడ్డి 
శి, i $8 ' వో పటి = R | 
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కవులకు. నన్నయ ఆస్థానకవి, సల్లెకవులు (ప్రజాకవులు, re వాగను 
'శాసనుడ్డె తే, శాసనాలు తోనసిరాజన్న ప. పల ల కవులు.“ 

'కాహ్యం యళనే అర్థకృతే వ్ “అని, కావ్య, లక్షణాలను చెబుతూ, ఆ 

లక్షణాలనాశించి (గాంధథిక కవులు కావ్యంలో (పతి ఆశ్వాసంలోనూ, వీలుకలిగిన 

(వతిచోట తమ పాండిత్య (వకర్షకు తామే కర్తలై, తమ తమ పేరు (ప్రతిష్టలను 
స్వోత్క-ర్షగా చెప్పుకొంటుంటారు, కాని జానపదులు, అట్టుకాక, సాహిత్యం 

పవిత యజ్ఞం వంటిది. దానికి ఫలితమంబూవస్తే, ఆది సమాజానికే, సంఘటిత 
మానప ప్యపస్టకే, ఆని నమ్మి సాహిత్య సృష్టి గావిస్తారు. కాని, .ఎచటనూ తమ 

పేస్లగాని, వూర్దుగాని బయలుపరోచే ఆలోచనే చేయరు, ॥ 

బెంగాలీ జానపద పరిశోధకుడు క్షితి మోహన నేనుడు, ఒక తక భిక్షుక 

గాయకుడిని వశ్నించగా ఆ గాయకుడి చ్చిన సమాధానాన్ని శరీరం జలదరించేటట్లుగా, 

తన అనుభవాల సంపుటాలలో భ్ _దపరుచుకున్నాడు. అతనిట్లా అంటాడు. 

'నేనొక భిత్తుక గాయకుడిని (పళ్చించినాను, గేయ లక్షణాలలో అకర రఘుకు 

గుణించి. అతడిచ్చిన జవాబు '; “లోతు నీటిలో పడపలు పయనించినపుడు, వాని 

శొడలు ఆ నీటిలో పడవు. అవే చిన్న బురదకాలువలలో. (పయాణం న 

వాని జాడలు గుర్తులు తుణ్ణంగా పడి పోతాయి.” అని ఆతకు జ వావిచ్చినాడు.' తమ 

స్యష్టియైెన సాహిత్యంలో తమ పేరు, ' పూరులను తెలిపేవారు, తెలుపని వారిని 

గుణించి, ఆ గాయకుని భావం యెంత పుదాతృమో గమనించాలి. అందుకే మన 

సోహిత్య విమర్శకులు “జానపద గేయ రచయితలందజూ ' గుళ్లు గోపురాలు 'కట్టి 
పోయిన మన అజ్ఞాత శిల్బులలాంటి వారు, “కళానై పుణ్య (వదర్శన [నే గొని, 

తమ యూరు పేరుల ప్రకటన గుజించి వారికి _శద్ధయే లేదు... అందుకే జానపద. 

కవులందఖూ నిష్కామ కర్మయోగులు. జానపద గేయాట వేదమం(తతుల్యాలు. 

1. మున్నీరు. పీఠిక = పుటలు గీ. 6, నేదుసూరి గంగాధరం గొరు, 
2, The March of India (Mystic ministrals. of Bengal) Volume 11, 

— No.l! September, October, 1952 
3, తెలుగు జానవద గేయ సాహిత్యము, పృుట.18, 

అచార్యా దిరదురా జ రామరాజు గారు 
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(సపంచములోని (ప్రతి సాహిత్యంలోను  సద్విమర్శలు, కువిమర్శలు 

ఉంటాయి. అయితే ఏ విమర్శ కాని సహేతుకంగా వున్నపుడు మా(తమే 

నిలుస్తుంది. జానపద సాహిత్యమంటే సదభిప్రాయం లేనివారు కొందజు, ఆ. 

సాహిత్యమునకు న్యూనత్వము నాపాదింపనెంచి, జానవద సాహి హిత్యమంచేు యేమిటి? 

వొట్టి శృంగారం, పచ్చి శృంగారం, అది తప్ప నురేమీ అందులో లేదు; అని 

అంటుంటారు. కాని అది వాస్త పంకా దు. జానపదమనగా 'కేపలం పచ్చి శృంగార 

మని అభిప్రాయపడేవారు, జానపద సొహిత్య సము(ద్రాన్ని లోతులకు దిగి పరిశీలించ 

లేదనపచ్చు; అంతేకాదు కనీసం సమీపానికికూడా పచ్చి చూడ లేవననచ్చు. ఏరో 

గాలి నార్హ, ఎవడో “అన్నమాట, విని అనిపుంటారు. అన్ని సాజ్ హొత్యాలలోషలె. 

 జానపదంలోకూడా శృంగారం తగిన రస నిష్పత్తిలో నుండవచ్చును. ' కాకపోతే 
ree పాబ్ల,యెక్కుపని చెప్పినను సమంజసమే. ఆ శృంగారమైన ముగ్గ 
మోహనాత్యాకం. అసభ్య శృంగారం తక్కుస. జానపద సాహిత్యంలో అన్లీల 

శృంగార కవిత్వం శతాంశమే.! శృంగారం పాశ్లెక్కుప కావడానికి కొన్ని. 
కారణాలు తోచగలపు. 

ఉజొసపద వొజ్యియ సృష్టి క ఫ్ దటూ నహజ కవితా హృదయులు. శ్రామి 
కులు చెమటోడ్చి పనిచేయగలవా 

లందటూ 
£.. జో బిరంతా. యువతీ యుపకులే యెక్కుప శాతం, 

' నిరంతరం రెక్కలు ముక్కులు ఇసికొని కషపడుతుంటారు. బరువులు మోగుం 

CJ, Lb ఈ. 

| | అటి 

టారు, చే చేలు కలు ంస్తుంటారు; చేలు కోస్తుంటారు, పద్దు దంచుతుంటారు, పనిలో 
కలిగిన శ్రమను లి కొలగించుకొని, తార్వాతి పనిని మరింత పుత్సాహంతో బే 
గలిగేటందుే వారు పప సాడుతుంటారు. అందులోసూ శృంగారడు, హోస్యష 

' అను గలిగించు పాటలనే కట్టుకొని పాడుతుంటారు, ఆలోచన బ్లానంగల be 

లరేగాక ప్రాణికోటి క కంతటికినీ సహజ శృంగా లేచ్చ టను అందుపలన టా 

గ్ నాలంబన మైన గీకారాల పించుట నైటు నుణ మైనది, 

జానపదులలో నీతినియమాలు , పట్టింపులు, హెవివరుసల పట్టించ్చలు, ఎంతో 
(అ) 

eg అస 1 పు ue వ eR అ గామా గక పకడ్బందీగా ఎంటాయి. కుల మతాల (ఏసకి లేకుండా (గామౌల్డ *. అన్నా, బల్లి, 
౧ 

ళ్ న్ పలె 
న్ | అ 

Pt 
| 
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బావా, అక్కా మొదలగు వరుసలతో _పేమగా పవితభావంతో పిలుస్తూ అట్లానే 

వ్యవహరిస్తూ వుంటారు. ఒకడు ఒక అమ్మాయిని “శెల్తా!' అని పిలిస్తే జీవితాంతం 

చెల్లెలుగానే చూప్తాడుగాని మరోలా కాదు. రక్ష సంబంధంలేనీ కేవలం ఇరుగు 

పొరుగుల మాట ఇది. కాగా, నాగరికత పే పట్నాష్లో వం. జనం, 
౨వినీతి, అక్రమాలు, వావి సరునల పట్టింపులు లేకుండా వకు (వవృత్తికి లోనవు 

న్న కొందటి గుణీంచి జానపద కవి ఎంతో బాధను ప్యక్కపరుస్తాడ్ను. 

చూడుము, సీ 

'సంసొరపు నడకలు. 

దేవా సీ (పజలు 

ఎంతో 

మారిరి మానపులు,. 

పగలు చెల్లెలని 

రాతి మరదలని 

వలుకుచు నీ (ప్రజలు 

. ఎంతో మారిరి మానవులు. 

పగలు అన్నయని 

రాతి బాపయని 

పలుకుచు నీ (పజలు 

ఎంతో 

మారిరి మానవులు. - 1|,చూడుము।।; 

మారిన కాలంలో, పప నైతిక విలువల గుటించిన, ఆవేదన ఈ గేయంలో 

ప్యక్ళ నుగును.. 

“. జానవదులి న తిక విబపల గుటీంచి పరిశోధకులు వెలువరించిన. ఆభి పాయ 

క "మునిగే ప్. కొందటికి శానపద కపులషె సీ దురపగాహ* తొలిగి పోగలదు, 
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“కృతి నాన్నిహిత్యము వారిని దార్శనికుల నొనర్చును. వారే నిజమయిన 

కొవులు. నీతి నియమముల పట్టింపు నిజముగా వారికున్నంతగా, నప నాగరికులకు 
లేమ, కనుకనే నాం యాచార ; ప్యవహారములు సాంకర్యా దోష దూషితము బు కాపు, 

“నీతి నియమాలపై , సాంఘిక సిద్ధాంతాల పె ధార్మిక విశ్వాసాలపై జాన 

పదులకున్న నమ్మకౌఎి గేయరూపాల్లో. వైబుపడి తమ స్థిరత్వమును దృఢ మొనరించు 

.కొనుదున్నవి.* అను నీయభి ప్రాయము (పపందంలోని అన్నీ శానపద సాహిత్యా 

లకు పర్మిస్తుంది. 

a 

నిజంగా విమర్శకే పూనుకుంటే శృంగార వర్ణనలో (గాంధథిక సాహిత్యం 

పతాక స్థాయికి చేరుకొనినదనుటలో అసత్యములేదు. ఎటొచ్చి ఇది అనగా జాన 

సదం అందజి క స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, అది అసగా (గ్రాంధిక సొహిత్యము అంద 

బీకీ అంత సులభంగా తెలియని తో గూఢంగా వుంటుంది, 

"ఎకి. ఎక్సీరా ఏతామెయ్యా 
(అ) 

Be రా పిలగా 

వ రు 
లని 

అనంగానే పళ్ళికిలించిన పాఠకుడు - “గోపీ పీన పయోధర మర్దన...” అని సాగే 
వర్ణనలో మునిగి పోతాడు. జొచిత్యమని ఆనందిస్తాడు. కారణం, అది స్పష్టంగా 

తెలియడం, ఇని తెలియకపోవడం. తెలుగు సాహిత్యంలో అతిశయించిన శృంగార 

వర్ణనల గుణించి ప్యక్తమయిన ఆవేదనను గమనిస్తే-విషయం మరింత సువిదిత 

మవుతుంది. “స్రీ యనగా సుందర విగ్రహ మనియు, పురుషుని సుఖానుభపము 

నకు ఆలంబనమనియు, ప్యక్షిత్వములేని ఛాయవలె ఆతని వెంబడించు నొక వింత 

యాకృశియనియు, తెనుగు _పబంధకవుల అభిప్రాయమా?' అని ఆత్యగౌరనము 

1, తెలుగు శానపద గేయసాహిత్యము. పుట -8]. 

| ఆచార్య వీ. రామరాజు గారు, 

2. The Sunday Standard, 9 5-1954; by % 6. HORO. 
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గల యే మహీళామణి యైనను ధికాంరముతో (పశ్నించుటప వీలైనంత 
సాహిత్యము మనలో నున్నది....” దీనికి బాధ్యత వహించవలసిన సాహీతీవేత్తలు, 
జానపద సాహిత్యాన్ని నిర్తేతుకంగా విమర్శించిన దానికి ఆధారంలేదని 
(గహాండాలి, 

ఇది ఈ రకమైన విమర్శకాగా, ఇంకొకటి మరో రకమైనది. “'... జాన 

పద గేయగాథలండు (ప్రాచీనాలంకారికుల నిర్వచనమునకు లోబడు సత్కాప్య 

లక్షణముఐబన్నపనుటకు వీలులేదు గదా! వీనియందు అలంకారికుల పరీక్షకు నిలుచు 

రసముగాని, కవిగత (పతిభా వ్యుత్సత్తుల (పదర్శనగాని నెలకొనియున్నట్లు చెప్ప 

లేము. కావ్యమున కాదర్శమగు ప్యపహార విదిత్వము శివేతర కతి, సద్యః 

పరనిరషతి, కొంతా సమ్మితత, మొదలగు లక్షణముల వొలకుపయు వీనియందు 

కొన్చింపదు. శబ్దాలంకారముల గుప్పింపు, ఉపమో _క్పేకెద్యల ౦కారముల సమర్దము 

రమణీయార్థ (పతిపాదనము, పంటి లక్షణములేవియూ వీనియందు (ప్రముఖముగా 
కాన్చింపవు....” * అని కొందటు తమ (యయఖిపాయను వెలిబుచ్చినారు. కొని ఇది 

సమంజసము కాదేమో. ఎందుకనగా “మహాకవుల పురాణాలక ౦కే. (పబంధాల 

కంపే కూడా కొన్ని పల్లెపాటలు రసవంతంగా వుంటాయి. * అని జానపద 
సాహిత్య విమర్శకులంటున్నాకు. ఈ (పకరణానికి మొదట ఉదహరించిన లలియే 

ముహురక్షరయే.... అను పద్యాన్ని స్మరిస్తే ఏది రమ్యతరమో, లక్షణయుతమో 

తెలియగలదు. లక్షణాలకు ఆగి, రసమును చిప్పిల్లజేసి సహృదయ హృదయ 

రంజకములై న గేయములు, గాధలు, తట్లు, కథలు జానపద సాహీత్యములో కోకొల్ల 

లని విశ్వసించి వానిని వెలికితీయుటకె చేయు (పయత్నం రూపమే ఈ సిద్ధాంత 

వ్యాసము, 

2ప ముుదణ - ఉపోద్గాతం పుట = 17. 

పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారు, 

తెలుగు జానపద గేయ గాధలు. పుట - 16, 17. 

డా! నాయని కృష్ణకుమారి గారు, 

8. మున్నీరు. -పీఠిక పుట 6,7,9. 18. పురిపండా అప్పలస్వామి. 

1. “ముసలమ్మ మరణం 

te ఛి 
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పతెపాటలకు పలురకాల పేర్లు : 
(గగ 

సాహిత్య (ప్రక్రియలలో విషయ (పాధాన్యతనుబట్టి, _ (ప్రార తీయతనుబట్టి, 
ఉపయోగించువారినిబట్టి, రకరక[ులై న పేర్లు (పచారమలో నుండుట పరిపాటి, 
మన జానపద సాహిత్యానికికూడా, ఆయా విమర్శకులు, సాహితీవేత్తల అభి 
(పాయాల కనుకూలంగా, ఎన్నో పేర్లు వాడుకలో పున్నాయి. 

పల్లెటూళ్లలో, _పత్యేకంగా తెలంగాణా (గ్రామాల్లో ఈ పాటలను, 
౧౧ ae) ఉం 

1. కొం పె పొటలు 

2. మోటు పాటలు 

లీ. ర్యాల పదాలు 

4. పడిదెల పదాలు 

అని సామాన్యంగా పిలుస్తుంటారు. అయితే శృంగారమయిన పాటలకు మా్యతమే 

యో పేర్లు యెక్కుపగా (ప్రచారంలో వుంశశము గమనిం .దగింది. 

పల ల్లేపజల నోళ్లలో నానుతున్నవి యీ పేర్ల యితే, పరిశోధకులయిన సాహితీ 

వేత్త లు శొనపద నె సాహిత్యానికిచ్చిన రకరక్రములై న నామాలు వారి భిన్న దృక్చథా 

అను తెలుపుతున్నాయి. ఆయా (ప్రముఖ వ్యకు ల నామాలు, వారీ సాహిత్యానికి 
పెట్టిన "పేర్లు, పుదహరిస్తాను, 

1. (పడా వాజ్యయము. 1. ఆచార్య ఖండపల్లీ లక్ష్మిరంజనం గారు, 
2. పద వాజ్యయము ' 1. తల్లా సజ్జల శివశంకరళాత్త్రి, 

2. అడీదము రామారాపు, 

8. అనాదృత వొజ్యయము 1. మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మి, 
4, గేయ రచనలు 1, వొవిలాల సోవమయా జూలు, 

గీ. మధుర కవితలు 1. వేటూరి (పభాకరళాత్త్రి 
6. దేశి సారస్వతము ha (శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూరి + 
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7. జానపద వాజ్మయము. 1. పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాస్తీ. 

లిం చి ఉన్నప లక్ష్మీనారాయణ, 

= | జో 

. హరి ఆదిశేషువు.. 

. తూమాటి దోణప్ప. 

నేదునూరి గంగాధరం. 

తాత. 63 దర = CS , ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజు, 

8. ఆటవిక గీతములు . ఎల్విన్.. 

9. లోక సాహిత్యము 1 సర్యేం(దుడు. 

10. (గామ గీతములు 1. రామ్నరేళ (త్రిపాఠి, 

క 

పె నుదహరించినవేకాక “శిష్ట వాజ్యయ భిన్నము అనునది కూడా ఈ 

సాహిత్యమునకు (పచారములోనున్న మరొక పేరు. ఈ పేర్లని ఆయా ప్యష్తలు 

ఆ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసికొన్న తీడును మాతమే తెలుపుతాయిగాని వేరు కాదు. 

ఉదాహరణకు “శిష్ట Ne భిన్నము' అనే పేరు యెవరో అజ్ఞాత సాహితీవేత్త 

పెట్టినది. శిష్ణులు వాడే సాహిత్యానికి ఇది భిన్నముని భావం, అంపే ఈ సె సాహిత్యాథి 

హస శిష్టులు కారనియా! ఏది విశిషమయినది, ఏది కాదు, అనే చర్చ 

మరోతోవ పట్టిస్తుంది. అటుపంటి తేట ప్యక్తీ కరణ వారి కాలాన్ని మా్యతమే 

తెలుపుతుందని ముదిపే మనవి చేసినాను, 

ఒక (గ్రామానికీ దశ దిశల నుండి మార్గాలు పచ్చి చేరుతుంటాయి. ఏదిక్కు 

నుండి వచ్చినా గమ్యం ఆ (గ్రామమే అవుతుంది. అస్తే ఏ "పేరుతో పిలిచినా, ఏ 

దృష్టితో చూచినా, జానపదం అత్యంత, జనాదరణపొ౦దిన రసమయ. సాహితీ 

జగత్శనుట మా(తం నిర్వివాదాంశం. ఎవరే పేరుతో గానం చేసినా, జానపద 
సాహిత్యం రస రంజకమూ, అలంకారయుతమూ, నందేశాత్మకతా భొవయుతమూ 

సులభ సుందరమూ, అనుట ఏిశేష సత్యము. 
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భలెపొటలకు పలురకాల పేర్లు | 
(గ 

సాహిత్య (ప్యక్రియలలో విషయ [పాధాన్యతనుబట్టి, (ప్రాం తీయతనుబట్టి, 

ఉపయోగించువారినిబట్టి, రకరకములైై న పేర్లు (పచారమలో నుండుట పరిపాటి, 

మన జానపద సాహిత్యానికికూడా, ఆయా విమర్శకులు, సాహితీవేత్తల అభి 
ప్రాయాల కనుకూలంగా, ఎన్నో పేర్లు వాడుకలో పున్నాయి. 

పల్లెటూళ్లలో, (పత్యేకంగా తెలంగాణా (గ్రామాల్లో ఈ పాటలను, 

1. కొంజపె పొటలు 

*. మోటు పాటలు 

8. ర్యాల పదాలు 

4. పడిదెల పదాలు 

అని సామాన్యంగా పిలుస్తుంటారు. అయితే శృంగారమయిన పాటలకు మాత్రమే 
యూ పేళ్లు యెక్కుపగా _పచారంలో వుండడము గమనిం'.దగింది. 

పల్లె ప్రజల నోళ్లలో నానుతున్నవి యీ పేర్షయితే, పరిశోధకులయిన సాహితీ 
వేత్తలు వానపద సాహిత్యానికిచ్చిస రకరకములై న నామాలు వారి భిన్న ' దృక్చథా 
లను తెలుపుతున్నాయి. ఆయా (ప్రముఖ వ్యక్కుల నామాలు, వారీ సాహిత్యానికి 

పెట్టిన పేర్లు, పుదహరిస్తాను, 

1. (వడా వాజ్యయము. 1. ఆచార్య ఖండపల్లీ లక్మిరంజనం గారు, 

2. పద వాజ్యయము 1. తల్లా పజ్జల శివశంకరళాస్త్రి, 

శి. అడీదము రామారాపు, 

8, అనాదృత వొజ్బయము 1. మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ, 
శ, గేయ రచనలు 1, వొవిలాల సోనుయోజోలు,. 

రీ, మధుర కవితలు 1. వేటూరి (పభాకరళాస్త్రి 

6. దేశి సారస్వతము | . శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి. 
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7. జానపద వాజ్మ్యయము. 1. పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశా స్ర్త్రీ. 

Ls) * ఉన్నప లక్ష్మీనారాయణ, 

జ్ ॥ ఇ . 'పేకమళ్ల కామశ్వ(రావు, 

హరి ఆదిశేషువు. 

తూమాటి దోణప్ప. 

నేదునూరి గంగాధరం. 

తానై రా wb) | జూ ae] అ » న! © ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజు, 

8, ఆటవిక గీతములు ఎల్విన్ . 

9. లోక సాహిత్యము 1 సత్యేం్యదుడు, 

10. (గామ గీతములు 1, రామ్నరేళ్ (తిపాఠి, 

నారాజు చ 

పై నుదహరి౦చినవేకాక “శిష్ట వాజ్యయ భధిన్నము అనునది కూడా ఈ 

సాహిత్యమునకు _పచారములోనున్న మరొక పేరు. ఈ పేర్లన్ని ఆయా ప్యక్కులు 

ఆ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసికొన్న తీరును మాత్రమే తెబుప్పుతాయిగాని వేరు కాదు, 

ఉదాహరణకు “శిష్ట వాజ్మయ భిన్నము అనే పేరు యెవరో అక్షాత సాహితీవేత్త 

పెట్టినది. శిష్ణులు వాడే సాహిత్యానికి ఇది భిన్నమని భాఎం, అంటే ఈ సాహిళ్యాభి 

మానులందజూ శిష్టుబు కారనియా! ఏది విశిష్టమయినది, ఏది కాదు, అనే చర్చ 

మరోతోవ పట్టిస్తుంది. అటుపంటి అభిస్రాయ ప్యక్తీ కరణ వారి భావాన్ని మా(తమే 
తెలుపుతుందని మొదశే మనవి చేసినాను, 

ఒక (గ్రామానికీ దశ దిశల నుండి మార్గాలు పచ్చి చేరుతుంటాయి. ఏదిక్ష్కు 

నుండి వచ్చినా గమ్యం ఆ (గ్రామమే అవుతుంది. అస్తే ఏ “పేరుతో పిలిచినా, ఏ 

దృష్టితో చూచినా, జానపదం అత్యంత. జనాదరణపొందిన రసమయ . సాహితీ 

జగత నుట మా(తం నిర్వివాదాంశం. ఎపరే పేరుతో గానం చేసినా, జానపద 
సాహిత్యం రస రంజకమూ, అలంకారయుతమూ, నందేశాత్మకతా భొపయుతమూ 

సులభ సుందరమూ, అనుట విశేష సత్యము, 
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జానపద కవితా లక్షణాలు ; 

ఏ. వస్తువున కైనను ముడి పదార్థము ముందు, సంస్కంరించబడిన చక్కని 

రూపం తర్వాత, అంతర్గతమైన పదార్థం అదే అయినప్పటికిని బాహ్యరూపం 

ఆకోర్షక మై పూర్వపదార్థం ఇదేనా! అని ముక్కుమీద వేలేయిస్తుంది. సాహిత్యంలో 

కూడా ఇంతే. 

ఆదికవి నన్నయ నుమారు (క్రీశ. 1022 (ప్రాంతంలో రాజరాజ నరేంద్రుని 

పోశ్సాహంతో మహాభారతానికి ఆం(ధీకరణ (పారంభించాడు. దానికి కొంత 

కాలం నుందు కావచ్చు. ఆ౦_ధశద్ది చింతామణి యను వ్యాకరణ లక్షణ(గంథము 

(వాసినోడు. పరుసంతో పరుగెత్తే భావాల పదాలకు పగ్గాలు వేసినాడు. అంే 

పదస శతాబ్దంలో వ్యాకరణ లక్షణ (గంథం పుద్భవించింది. మరి అంతపటకు 

సాహిత్యమే లేదా? అంపే వుంది. ఈ లక్షణాలకంసే ముందే చెక్కబడిన 

శాసనాలు పెకు-లు ఆధారంగా కగబకుతున్నాయి,! అ స్తే రేచక కవిజనాశ్రయంలో 

పద్యాలకు లక్షణాలు యేర్పరచినాడు, కాని, అంతకుముందే మన శాసనాల్లో పద్యా 

లకు పవ్యాలే దర్శశమిస్తు న్నాయి.2 కాబట్టి యెస్చడై నా లక్ష్యము ముందు పుడుతుంది, 

దానిని ఆధారంగా గైకొని సంన్కరణంతో లక్షణం పుడుకొంది, అందుకే 

లక్ష్యము ముందు లక్షణం తర్వాత అనేది. 

తమి జీవితాన్నేగాక, తమ సర్వస్వాన్ని జానపద సాహిత్య సేకరణ, (వచు 

రొణల'కే అర్పణగావిం చిన మనీషి నేదునూరి గంగాధరం గారు. చంకకు జోలె 

గట్టి వూరూరు, వాశవాడా, వీధి వీధీ తిరిగి సాహిత్య “సేకరణ గావించిన వాడాయ 
నై తే, జానపద సాహిత్యమనే సముద్రార్ని మధించి, అమృతాన్ని వెలికితీసి అభి 

మానులకు, భావి పరిశోధకులకు పంచిపెట్టినవాడు ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజు 

గారు. జానపద సాహిత్య పరిశోధకులంగటకూ ఆయన మాగ్గదర్శకుడు. ఈ 

మార్గంలో జానపద పరిశోధకులు కొందు ఆ సాహిత్య లక్షణొలనెన్నింటినో 

విపరించినావు. వానినన్నింటిని సంక్షిప్త పరి స్తే అవి ఈ (క్రింది లక్షణాలవుతాయి. 
ఆంకా లి ది దలు లా లత టధానరా రాదా హాదా యద ర కాం వనమున క్తతాకరనుటకులనా. 

l, అద్దంకి శాసనం, దీరాస్టి శాసనం, బెజవాడ శాసనం. 

2, “పట్టమ్బు గట్టిన (ప్రథమమ్బు నేణ్బు' యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శాసనం. 
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1. 'శానవద గేయమునకు ఒక (పత్యేకమైన కవి వుండడు." 

పై లక్షణ అనంగతమైనదిగా కోచవచ్చును. కవి లేనిది కవిత్వమెట్లా 
; పట్టింది? అని, దానికి వివరణ యీ విధంగా యివ్వవలసి వుంటుంది. ఈ గేయ 

ములు, కథలు, తభ్లు మొదలగునవి పుట్టుకలో వ్యక్తిగతమైనవే అయినప్పటికిని 
దేశ పరి[భమణమునందు వరుసగా వొకవ్యక్షి నుండి మరోక వ్యక్తికి అందుటలో 
అనేక పంక్షులు కలిసియో, తొలిగియో, మారుచుండునని చెప్పపచ్చును. అపుడే 
గేయకర్ప్చ యెపడని చెప్పాలి? ఏక కర్భృకముగాక బహు కర్షృకమని చెప్పపలసి 
వస్తుంది. ఆ సామూహిక రచయితల పేక్లైనా తెలసాయా అంటే అదీ లేదు. వారు 

గుప్తదాతలవలె గుప్త రచయితలు, సుందర సాహిత్య సృష్టికి యత్నిహై గేగాని పేర్లు! 

(పకటించుకొనుటకై కాదు. అందుకే వేదాలవలె ఇవి అపొౌరుషేయాలనుట. 

కావుననే జానపద గేయం వ్యక్తిగత సంపదకాదు అది సమిష్టి సంపద అనుట. 

2... పరిణతమైన లేక నియమతమైన స్వరూపము లేక పోవుట జానపద 
సాహిత్యానికి రెండప లక్షణం, 

లక్షణము ననుసరించి దాని మూసలో పోసినట్టుగా భావించే సాహిత్యానికి 

సియమితరూపం పుంటుంది. ఇది జీపసెడి పంటిది. లక్షణాల లగువుబీ గుపుల 

నెరిగి నిర్మించునదికాదు. కాపున నియమిత రూపం వుండదు కాని ఆ లవత్షాలనే 

లక్షణాలతో సరిజూచినపుడు లక్షణాలకు సరిపోపడ౦ జరుగుతుంది. 

8, గేయరచనా కాల మిదనుత్ధమని తెలియకుండుట. 

4. వేదాలవలె శేపల మౌఖిక (వచారముననే సాహిత్య మంతయు 
నిలుచుట. 

5. సహజమైన, అకృతకమైన, శైలిని గలిగియుండుట. 

6. పాడుకొనుటకు వీలైన లయలలోః దరువులలో మా(తమే పుండుట, 
1. అప్పటికప్పుడు ఉన్న పళంగాచేసే రచన (ఆశువు లై పుండుట. 

8. పచ్చిన పదాలు, భావాలు, మరల మరల రావడం (పునరావృత్తి). 

$. జనసామాన్య పరిచిత వస్టువే కవితా వస్తువుగా నుండుట. 
10. ఏమి చెప్పినా, అది ఏ 'రసమునకు సంబంధించినదై నా రసమును 

ఏరులా పారించ గలుగుట, 
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మొదలగునవి జానపద సాహిళ్య లక్షణాలు. _ వీటన్నిటియందునూ 'పూలదండలో 

దారంగా అనున్యూతంగా వచ్చేది జానపదుల పామరత్వము. జానపదుల పామ 
రత్వమే అమాయకత్వమే ఆ సాహిత్యమునకు భూషణమూ, ఆత్మ; నిషల్మ 

షత్వమూ, చొరవ, ఉత్సాహము మొదలగు సహాజ గజములు పై లక్షణాలకుతో డై 

ఈ సాహిత్య సృష్టికి జీవం పోస్తున్నవి, గల గలా పారే గంగమ్మ తల్లిలాగ కస 

కలా నవ్వుతూ కోరింతలు కొట్టె పజలతో పల్లె పట్టులు జానపద సాహిత్యానికి 

ఆట ప ్టులు, అవే సాహిత్యానికి ఉత్పాదక లు 

జానపద సాహిత్య [ప్యకియలు : 

జానపదుల (ప్రతి కదలికలో ఒక కళ (ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ మాటకు వసే 

వాని జీవితమే కళాత్య్మకము, ఆ కళ సమాజానికే అంకితం. వాడు కర్మయోగి 
“కర్మణ్యే వాధికాంన్తే, మా ఫలేషు...." అనేది వాని జన్మగత విశ్వాస ధర్మం. 

ఒకొక్క హ్యకి లో ఒక కళ పతతి. 

జానపద కళలలో ఒక భాగం సాహిత్య కళ, ఆ సాహిత్య కళను ముఖ్యంగా 
మూడు భాగాలుగా విభణజించపచ్చునని పరిశోధకుల అధభిపాయం. అవి పద్యం, 

గద్యం, నాటకం, అని. మరల పద్యంలో కథాహీన గేయాలు, కథాత్మకగేయాయి 

శ్రామిక గేయాలు, కుటుంబగేయాలు, పిల్లల పాటలు, పారమార్థిక గేయాలు గాను, 

గద్యంలో కథె త్మకి గద్యం, కభలేని గద్యం గాను, నాటకాలలో మనుషులు 

నటించేవి, బొమ్మలు నటించేవిగా విభబింపబడినవి. ఈ విభజన యెంతో 

వివులంగానున్నను (_పస్తుత వ్యాసంలో ముఖ్యంగా గేయాలు, సామెతలు, జాతీయ 
ములు, పొడుపు కథలు, సంబాషణలు మొదలగునవి మాత్రమే పరీశీలింపబడినవి, 

కాబట్టే సవిపరమైన విభజనను ఇచటి సూచిం సలేదు, 

జానపద కవితాలక్షణొలు, సాహిత్య విభాగాలు కొంత చర్చించబడినవి. 

డానపదుని నిత్యజీవితంలో వ్యవహారంలో అలంకారం యేవిధంగా చోటుచేను. 
పంటుదో పరిశీలించవలసి వున్నది. ఆ వరుసలో  కావ్యమెందుకు? కపులెన్ని 
విధాలు? ఉత్తమ వ. యెపడు? Ass సమస్యలను సన్నిహితంగా. పరిశీలించు 
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వాడెవడు? నిసర్గ సౌందర్యమైన కవిత ఏది? మొదలగు వివరముల తెలిసికొనవలసి 

"యున్నది. 

“విశ్వ శేయః కావ్యం తదదోషా పరకృతొచ వాగర్హో 

సా వాగ్యా రస వృత్తి ః, సాధ్యోహి రసోయథా యథం క విభిః 

అని నన్నయార్యుడు తన ఆం(ధ శబ్ద చింతామణిని (ప్రారంభించినాడు. 

కాప్య (పధానోద్దేశము విశ్వ(్రేయము నొనగూర్చుటయే. అదిగాక, యశస్సు, 
అర్థము, శుభముల నొనగూర్చుట, కొంతాసమ్మితమైన ఉపదేశము, మొదలగు కావ్య 
"హీతుపులును కలవు. మొదటి విశ్వ_శేయము సమాజమునకు, లోకమునకు ఉద్దేశించి 

నదై తే, తర్వాతి హేతువులు, కావ్యకర్తకు ముఖ్యంగా, పాక్షీకంగా సమాజమునకు 

ఉద్దేశింపబడినవి. వీనిని ధ్యేయముగాగొని (వాయబడిన ' కావ్యాలు కాలమున్నంత 
కాలర నిలుస్తాయి, తత్కర్తలు ధన్యులొతారు. ఇతరములైన ఉద్దేశములతో 

సెతము కొన్ని కాప్యములు వెలునడవచ్చును. కాని అవి కుక్కగొడుగులతో సమా 
నము. పుట్టుటకూ, గిట్టుటకూ, ఆలస్యమే వుండదు. నాల్గు కాలాలపాటు నిలిచి, 

నలుగురిని మెప్పించి, పదుగురికి మేలు చేయలేపవి. అందుకే వాని యునికి క్షణ 

.భంగురము. 

కావ్యము, దాని ఉద్దేశము, కవిగత (పతిభా (పయో జనాదుల దృష్టియంచెణు 
కొని, సామాన్యంగా కవ్నలన్లు మూడు విభాగాలుగా విభజింపవచ్చును, 

1. రాజ కవులు. 

2 పండిత కపులు: 

శ, (పజా కృష్ణులు, 

“నిర్మాశయా నళోభంతే, వండితా వనితా లత్లా' అను నానుడిని ఊతగా గొని సన్న 

సంతానముల సంరక్షణ పరిపోషణ, ._పభువ్ననకు అనశ్య కర వ్యమనియు, ముక్తి 

దాయకమనియూ ఆధ్యాత్మిక విలువల నెంచి రనసహృదయులై న రాజులు కొందటు 

1. ఆం(ధ శబ్ద చింతామణి. ల్లో 1. నన్నయ. 
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తమ శక్తికొలది కవులను, కళాకారులను పోషించుచుండిరి. "మణినా వలయం. 

సలయేన మణిః అను సామెతపలె, కపులచేత రాజాస్టానమునకు గౌరవమూ, 
రా జాస్టానముచేత కవులకు గౌరవమూ, అను విధముగా ఇరుపక్షములవారు సంతోష 

పడుచుండెడివారు. రాజాస్థ్రానములందుండి, వారి (పోత్సాహముచేత కావ్య, (వదం 

ధాలు వెలయించి, రాజులను కృతిభర లచేసి, రాజుల దండయా(శత్రాది ఉదాత్త 

కార్యక్రమములను (గంధస్స ముచేసిన కొవుబు రాజకపులగుదురు. అంతమా(త్రము 

చేత ఆ కవులందయూ, రాజులవారి వంశీయులన ౦దథిని వర్టించుటకే తమ కవితా 

శక్తులను ధారవోసిరని కాదు. కవితా గౌరపము కాపాడుకొనుచు సాంఘిక రాజకీయ 

స్థితిగతులకు అద్దముపట్టిన కావ్యములు, (ప్రబంధములూ లేక పోలేదు. 

రాజకవి కాలేక, పండితకవి యనిపించుకొనక, (పజాకవి పరిధులలో 

విహరింపజూదిన సహజ కవి పోతనామాత్యునికై మరొక విభజన చేయపలసి 

యున్నది. అదే భక్తృకవి. రాజుల తలపై కొత్తుకొని పూజిస్తూ, పర్షిస్తున్న కాల 
ములోకూడా, వారిని 'కూళ' లని తిరస్కరించి, లౌకిక భోగభాగ్యాదుల తృణీకరించి 

భాగసతము నరాంకితము చేయనొల్ల క భగపదంకితము చేసిన అతనిని భక్కకవి 

యనుపే సమంజసం. 

వ్యాకరణాల ంకారాది లక్షణాలకే అధిక (ప్రాధాన్యతనిస్తూ స్వోత్క-ర్షలచేత, 

ఎదుటి పండితుల కించవరుచజూస్తూ సాంఘిక (పయోజనాలను విస్మరిస్తూ, శేపల 
వాదోపవాదాలతో, కుతర్కాలతో, కాలం వెళ్ల బుచ్చేవారు, వండిత కప్పలు. వీరి 
పలన నామాన్య జనానికి లాభం లేకపోగా, వారికి సైతం (వయోజన ముండదు, 

బిరుదులతో కడుపులు నింపుకొని పొగడ లతో శరీరం కోప్బిక్ కొనపలసినదే. 

మూడవవాడు (పజాకవి, విశ్వ(శేయమే వాని (పధానోద్దేశము, అజ్ఞానమనే 
చీకటిలోవడి కొట్టుమిట్టాడుతున్న అమాయకులైన (ప్రజలకు విజ్ఞానమనే వెలుగు 

(ప్రసాదించి “తమసోమా జ్యోతిగ్లమయ అను వాక్యమునకు ఆచరణాత్మక త 
కలిగిస్తాడు. తన రచనలో, వ్యాకరోణమునకుగాని,. శయ్యా, పాకాదులకుగాని, 
శ్రీష్టాలంకారములకుగాని, చేయు యత్నము కనిపింపనీయడు. సహజంగా, జీవనదీ 
(పవాహంసలె, పూపు నుండి (నవించు మకరందమునలె, సుందర మై, మధురమె, 
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సహజసిద్ధమై, అకృతకమైన కవిత నాతడు వెలుసరిపాడు. సామాన్య జనం, 

అమాయక జనం, అజ్ఞానంలోనున్న జనం, మూఢాచారాల్లో నున్న లోకం, తన 

కవితను సులభంగా అర్థం చేసికోగలగాలి. అందలి సందేశాన్ని సునాయాసంగా 

అందుకోగలగాలి. ఆచరించనేర్వాలి, బాగుపడాలి. విశ్వం వెలుగుబాట వై పు 

పయనించాలి అదే ఆతని (ప్రధానోద్దేశం. ఆ వుద్దేశంతోనే కవిళాసృష్టి కావిసాడు 

(పజాకవి, (పజల సమస్యలే అతనికి వూపిరి, లోకం జీవనవిధానమే ఆతని 

కవితావస్తువు. వాని మంచిచెడ్డల విమర్శనయే ఆతని కవితాసృష్టి. ఈ కోవకు 

చెంది విశ్వజనీనుడై న మహాకవి, పజాకవి వేమన. 

వేమన తన కవిత్వంతో కొట్టని మూథాచారంలేదు. పట్టిచూపని సాంఘిక 
దురాచారం లేదు. సులభ సుందర మైన పదజాలంతో, పరిసరాలనే దృష్టాంతాలుగా 
గొని, కలిపి నోటికి మద్ద నందించినట్లుగా తన కవితామృతమును జాటవార్చినాడు, 
పైకి చూడడానికి మందంగా, అందంగా వుండి, లోపల పుచ్చిన పురుగులుగానుండే 

మేడిపండు, సామాన్య జనానికి, రై తులోకానికి, కూలినాలిచేసి పొట్టపోసికొనే బీద 
లోకానికి సుపరిచితమయినది. దానిని దృష్టాంతంగా తీసికొని పిరికివాని మేక పోతు 

గాంభీర్యం యిస్తే పుంటుందని చెనితే థాపం పాఠకుసి హృదయ ఫలకం పె 

చెరగని ముుదవేసి, సులభంగా చెప్పపలసిన విషయాన్ని సుగాహ్యంచేసి, ఆనం 
దానుభూతి కలిగిస్తుంది. అళ్లే పైకి అందరూ ఒక విధంగానె కనపడు వారందబూ 
ఒకే రకమైనవారు కారనీ, వారి గుణగణాలను పరిక్షించి చూచిగాని, ఎపరు మంచి 
వారు, మరెసరు చెడ్డవారని చెప్పలేమని. ఉప్పు, కప్పురాన్ని దృష్టాంతంగా తీసి 

కొని చెప్పిన పద్యం (పసంచ మానవుల యొడల విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కలిగించి, 

జీవిత మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. 

(వజాకవి వేమన తన కవిత్వంలో సులభ సుందరమైన అలంకారముల 

ద్వార, తాను చెప్పదలచిన విషయాన్ని మరింత సృష్టంగా, అందంగా చెప్పేందుకు 

యత్నం చేసినాడు, అలంకారములను తాను చెప్పదలచిన విషయాలకు మరింత 

పన్నెబెట్టుటకు మాగ్రమే వాడుకొనా1డు, అందుకే అందటికన్నా జనాదరణపొ ౦దిన్న 
_పజాకవియిసాడు. 
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సాధారణంగా యే కవియైనను తన రచనలో ఆలంకారములను ఆ దృష్టితోనే 
(యయోగించాలి కూడా. ఆ విధంగాకాక, తమ శబ్ద పాండితినంతటిని _పదర్శించు 
కో, కసరత్తులుచేసి సెబాసనిపించుటకో అలంకారముల నుపయోగించుకొనువారు 

రాజకవులో, పండిత కపులో కాగలిగి, తత్కాలమైన. కీర్తిని పొందగలుగుతారు 
గాని, (పజల హృదయాలపై భద్రమెన ముద్రవేసి, వారి నలరించి, సంస్కరించి, 

సన్మార్గమున సడిపించు (ప్రజాకవులు కాలేరు, వారి కృతులు చిరకాలము మనలేపు 
కూడా. 

చెప్పదలచిన విషయమును మరింత సుందరముగా, సుస్పష్టంగా చెప్పుటకే, 

-అలంకారనులు వాడుట జరుగును. ఒకనాడు అలంకారమునకు సాహిత్య సర్వ 
సౌందర్య. హేతుత్య స్థానముండింది. కాని కాలక్రమేణ అది కొంత దిగజారి, 
ఉపమా, రూపకాఘ(సాసాది సంజ్ఞగా మా(తము మిగిలిపోయినది భనం 
ఇవి సమిష్టిగా కాస్య సౌందర్యమును, తద్వారా కావ్య (పయోజనమును సాధించు 
చున్నని. 

'యథా వ్యాఘీ హరేత్ పృథతాన్ 
దంష్టా/భిః నచ పీడయేత్ 

భీతా పతన ఛేదాభ్యాం 

తత ద్వర్ణా నసృయోజయేత్ 

ఏవం వర్ణాః _ఒయోక్తవ్యా 

నావ్యకా నచ పీడితాః'! 

వేద మంత్రము నెంత శ్రద్దగా, మరెంత జాగరూకతతో ఉచ్చరింపసలెనో తెల: 
టకై సూచించిన పద్యమిది. 

అడవిలో. ఈనిన చిజుతపులి కారణాంతరములపలన తన పిల్లలను ఒకచో 
నుండి మరొక చోటికి మార్చపలసి వచ్చినపుడు వానిని నోటితో కరుచుకొనిం 
వష్టదుండును. ఆ వెళ్లనప్పటి జాాగత గమనింపదగింది, నోటితో వదులు 

1.. నారెదీయ శిత 2. పపాఠక, 80-81. 



13 దొనసదంలో అలంకొౌరం 

పస్టుకోనినచో సిల్లలు కింద బడిపోవును, అలాగని గట్టీగా os పట్టుకొనినచో 

శన వాడియైన కోరలు పిల్లలకు గాయమొనరి ౦ చిన నగును. గాయము కాకూడదు, ' 

పీల్లలు గమ్యస్థానమునక స సురక్షితముగా చేర్చబడాలి. తన కూనలను సురక్షితమ.గా 

చేర్చుటకై సర్తించు వ్యామ్ (వ్రవర్శనము. ఉపమానముగా గై కొని, ఆ విధంగానే 

వేదమం[తముల ఉచ్చురించపలయునని సూచించబడింది. . అనగా శబ్దమునకు గాని, 

అర్జమునకుగాని భంగము కలుగకుండ, శబ్ద, అర్థ, చ్యుతి కలుగకుండ, ఉదాత్తాను' 

దొత్తాది bas చెడకుండా ఉచ్చరించపలయునని జాగరూకత, యజుదోట ధ్వనీ 

భూతమయి ంచొ.. 

= 

. వేద మం(తనుల నిట్లున్చరింపవలయునని చెప్పునపుడు స్వరానుసారనుగా 

భాసయుతముగొ, శబ్ద సౌందర్యము చెడకుండా ఉచ్చరించపలెనని చెప్పపచ్చునుగదా 

మరి అట్లు చెప్పక యథా వ్యా(ఘీ.. * మొదలగు విధంగా ఎందుకు చెప్పపలని 

సచ్చింది? అట్లు చెప్పుటపలన (ప్రత్యేకంగా ఏమి సాధించబడింది? అని చర్చించి 

నప్పడు, కొన్ని విషయములు విదితమగును, మొదట. వేద మం(తదును జి జాగ్రత గా 

ఉచ్చరించవలయునను సూచవ చేపినాము,.. దానిపలన ల. అనగా ఎట్లు? 

మొదలగు అనుమానములు రాకపోపు తర్వాత “'యశథావ్యాాఘీ... “ని ఉదహరించి, 

దీనివలెనని చెప్పినపుడు, యిచ్చిన ఉదహరణ (_పయోగాత్మక మైనదిగా నుండిః 

స్పష్టమైన ని ర్లేశను చేయగలిగినది, అల౦కొరము లేకుండా సామాన్యముగా చెప్పిన 

వాఠ్యములలోలేని స్పష్టత (వయోగాత్మకత, తర్వాత అలంకొరముతో చెప్పినప్పుడు 

కలిగినది. కావున అలంకారము అందము కొజనే కాకుండా, చేప్పదలచిన దానిలో 

' సృష్టతతోపాటు నిర్దేశిత (పయోజనమును సాధించుటకు ఉపయోగించబడింది. 

h అందుపలన సాహిత్య పరివుష్టికి, సౌందర్య తుష్టీకి, కావ్య (వయోజన 

| దృష్టికి అలంకారము పరిపోషక మగుచున్నదనుటలో సందియము. లేదు, 

నొరదీయ శిక్ష నుండి ఉదహరించటడిన 'పై పద్యమసలన మరికొన్ని విషయ 
ములు తేలీియుచున్నవీ, పురాణ శకి (గంథములన్నీయు ఆగను వేదికల ౫ 
(పళటితములై నవని గదా మనము వీశ్వనీంచుచున్నాను, దూర దూర తీరాల్లో. 
'ఘోరారణ్యాల్లో ఉండే ఆశ్రమాలకు “యథా (వ్యాఘీ..... దృళ్యములు రోజూ 
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కనిపించేవే. రోజూ కనిపించే దృశ్యాలనూ, పస్తువులనూ, ఉపమానాలుగా గైకొని 

చెప్పిన అలంకారాలే సజీవనుందరములై. రాణిసాయి, అజ్ఞాతములై న సాదృశ్యాలను 

ఉపమానాలను కొని చెప్పిన కావ్యాలలో సౌందర్యము కూడా అజ్ఞాతముగానే వుండి 

పోతుంది. 

అన్నిరకాల జనజీపనంలో, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన (పయత్నమైన నేమి, 

కాకతాశీయంగానై నపయిన నేమి, ఏదో వొక విధంగా అలంకారాలు చోటుచేసి 

కొం౦టున్నాయి. చిన్న పిల్లలు పాడుకునే పాటల్లోకూడా అనేక శబ్దార్థాలంకౌరాలు 

సృష్టిం పటడుతు న్నాయి, 

"దొబ్బల్ "సీల్ 

నారాయన్ "పేట్ 

గాడిక నంబర్ 

టొంటీయెట్ 

భాఫమెదై నా, భాషమణి (పవాళమైనా, అంత్యానుప్రాసతో విసనింపుగా, 

సొంపుగా, బాలబాలికలు పాడుతూ ఆడుకుంటారు. తమను మరచి, లోకాన్ని చరచి 

కేరింతలు కొడుతుంటారు, 

మిగతా అన్ని సాహిత్య _ప్యక్రియలలోకం ప, జొనపద కవిత్వంలో పరిస 

రాలనే తమ కవితా వస్తుశేబుగా (గ్రహించుట నూటికి నూరుపాళ్లు మనం చూడ 
గోలుగుతాం. 

పల్లెటూరి జానపద కర్షకునికి తన “మోట యే "మోహనాంగి. తన మోట 
లాగుతున్న “దాప కెద్ది “ధర్మరాజు”, బింగారుపండే జంట పొలాలే వాని పాలిటి 

భాగ్యనిధులు. 

జానపదుల నిత్య సంభాషణల్లో, రాగద్వేషాల వ్యక్తీకరణలో, ఆటల్లో 
పొటల్లో, కుప్పలు తెప్పలుగా అలంకారాల (పోగుల నేరకొనపచ్చును. 
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నేటి సాధారణ జనజీవితంతో సంబంధమున్న అన్ని (వ(క్రియల్లో , సాహిత్య 

పరికరాలలో ఆలంకారం (సముఖస్థానాన్ని కలిగివున్నది. పడ్రికలలో గళ్ల నుడి ' 

కట్లు, అభినందన పత్రాలు, సామెతలు,. నినాదాలు, దినపత్రికలలో పతాక శీర్ణికోలు 

(వచార వాక్యాలు, _పకటనలు, మొదలగు వానిలో చాలభాగం ఏదో ఒక అలం 

కౌరాన్ని కలిగిపుంటున్నాయి. అలంకార రహీతమెనవి (పజల, పాఠకుల దృష్టిని 

ఆకర్షించలేక పోతున్నవి. అట్టి కొన్ని ఉదకం పరిశీలిద్దాము, 

నినొదాలు ; 

"విశాఖ ఉక 

ఆం(ధుల హక్కు. * [అంత్య(ప్రాస] 

వ్యాపార (పకటన : 

“డబ్బు కోసమా మీ చింత 

మార్గదర్శి వున్నది మీ చెంత.” [అంత్య(ప్రాస] 

“ గెలవండి తెలుపు యుద్ధం 

బోనస్ బార్ సిద్ధం, | [అంత్య(ప్రాస] 

" సీలివూ బార్ -లా 

మీకె తెరిచివుండ దెదీ బారొలా, [అంత్య(స్రాస | 

[యమకం] 

వార ల్లో పతాళ శీరీక : 

'"చం(దునిపల్ల పార్షీకి అమావాస్య చీకట్లు, ' [ విరోధాభానం ] 

పై విధంగా జనజీపనంలోని ఏ సందర్భాన్ని పరిశీలించినా, జానపదుల 

జీవన విధానంతో అవినాభాన సంబంధం కలిగియున్న సాహిత్య (ప్రక్రియల్లో ఏదేని 
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ఒక అలంకారం చోటుచేసికొని వుఠటుందధి. అది వెక్కిరింత కావచ్చు, తిట్టు 

కావచ్చు, దీవెనై నా కొవచ్చు. జానపదుల మనస్తత్వ చర్చ సందర్భంగా యీ 

విషయాస్న..వీవులంగా చర్చించుకొనపచ్చును. నిళ్య జీవితంలోని సామెతలెల్ల 

సాద్యశ్య వస్తువర్ణనలే అలంకార సృష్టీయే. 

"మా పపేలమ్మ లచ్చిందేవి పేలు భార్య మంచిదై as 

లందినేవుడు [రూపకం]. 

“ఆ దొర ,.దానకర్ణుడు = ఆయన తికి బొక్కే లేదు' దొరగారి దాన 

(గామ (ప్రజలు పొగడుతున్నపుడు (రూపకం, అతికయోకి కి]. 

_“ఎట్లుండడు సూడు = షష. ఎదుటివాని శరీరపృష్టి, వీనిక సహ్యము 

కలిగించినపుడు . [ఉపమా], 

“నున్నగ నూనె న దలాగుండధు బాగా బలీసినాడని చెప్పదలచుపన్నవుడు 

[ఉపమా]. 

“గృర్జింజు:' తమ,తప్పు తెలిసికోళుండా గొవృవారమనుకుంటున్నారని దెప్పు 

నపుడు [రూపకం] 

“యెళ్మి గురుస్తుండది' యెండలు తీ! పమయినవనేట౦దుకు [ అతిశయోక్షి] 
'మెర్కె గింజలాగుండడు. 

'గుంటుక దింతులాగుండడు', 

“దొంగోని సేతుల గుతుపలాగుండ'డు, 

“మైసమ్మ దున్నపోతులాగుండడు' మొదలగునవి బలిసి గట్టీగా నున్నాడని 

చెప్పదలచుకున్నపుడు. [ఉపమా] 
“నిరాపకాయ సేదు' చేసిన ౩ సంటకం చెడిపోయినపుడు, పొత్తు పొసగనపుడు. 

[వాచకలుపోపమా] 

"అమృతం !' ఫంటకం పసందుగా కుదిరినపుడు. [రూపకం] 

“పచ్చిపాలు!” డాయిలో నీళ్లు చాల మంచివై నవుడు, [రూపకం ] 

“రేగ్గంప!' తగవులాడే యెదుటి మనిషి తగిల్తే పడిలేదికొదని చెప్పాలిసి 
వచ్చినప్పడు, [రూపకఠథ] 
'సుద్దపూసీ ఎదుటివారు మంచీగా కనపడతారుగాని, అంత మంచివారేమి 
కారని చెప్పాల్సి పచ్చినపుడు. [రూపకం] 
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"నీరకాయె శిక్కు- " ఉన్న సంబంధాలను స్పష్టంగా చెప్పలేక పోయినపుడు, 

వ్యపహారం అయో మయమైనప్పడు, [రూపకం] 

“అరిటాకు, తమలపాకు అమ్మాయి శరీర కోమలతను చెప్పదలచినపుడు. 

[రూపక ౦] 

జానపదులు తమ హృదయగత భావాలను ప్యక్తవరుపపలసి వచ్చినవుడు, తడుము 

కొనకుండా, ఆయా సందర్భాల్లో ఉదహరించిన 'విధంగా మాట్లాడుతుంటారు. ఈ 

మాటల్లో ఏదేని యొక ఆలంకారమో, జాతీయమో, నుడికారమో, సామెతయో 

పుండి అర్థాన్ని, భావాన్ని మరింత రసస్ఫూరి గా చేయుచుండును. వీని (పయోగం 

కొటకె శానపదుని వ్యపహారములలో ఎట్టి కృతకయక్న ముండదు. అది సహజ 

ధోరణిలో ఆవిష్కృతమగు సౌందర్య సృష్టి మాత్రమే. జీవనదీ (ప్రవాహంలో 
సహాజంగా దొర్షిసచ్చే రంగు రంగుల రాశ్లే రత్నాలను మె ంఛినట్లుగా (పవాహంలో 

వచ్చి (పజలకు లభించి (పజల నలరించే గట్వలే జానపదుల హృదయాల 

కదలించి వేసినటుల, శానపదుని సహజ కవితాధారలో పొరళిపచ్చే వాని హృదయ 

సౌందర్యంలో దొరలిపోయే అలంకారాలెన్నో, యెవేవో. యెట్టివో, పరిశీలించిన 

గాని హృదయానికం౭దదు. 

సహాజ సుందరమైన శరీర సౌందర్యానికి, హోర కటకాది అలంకారములు 

మరింత అందమును సమకూర్చినటులే సహజమైన భాప సౌందర్యమునకు మరింత 

పన్నెబెట్టి ఆకర్షణీయముగా చేయునవియే కదా అలంకారములు, మటి మాటయే 
సాటగా. పాటయే మాటగా, కష్టములో సుఖములో, ఆటలో అలసటలోకూడా గుండె 

గాయాన్ని గేయంగా మలచుకొని పాడుతూ, నవ్వుతూ (బతుకే జానపదుని స్వతసిద్ద 
మైన గేయాలలో, స్వచ్చ శీవసదీ (పవాహంవంటి జానపద సాహిత్యంలో 

అలంకార సృష్టి విధానం ఎట్లా జరిగిందో పరిశీలించాలి. ఆదే ఈ పరిశోధన 

se 0. 

— —ర900- —- 
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శబాలంకార విధానం : 

శరీరంలో దాహ్యాసొందర్యాని] అంతర గుణ సౌందర్యాన్ని పరిశీలించినళ్తే 

సాహిత్యంలోని శబ్దాల ౦కౌర విధాన సౌందర్యాన్ని, అర్థాలంకార సౌందర్య విథా 

నాన్ని పరిశోధించే సందర్భంలో మొదట శద్దాలంకార తత్వాన్ని పరికింతాం, 

దారి తెలియకుండా (పయాణం చేస్తున్నవాడు, (తోప తెలిసినవారి నడుగుతాడు, 
వారు దిజో(తంగా “పడమటి దిక్కుగా పో:" అని చెబుతారు. ఆతనదే వైపునకు 
వెళ్ళి, యత్నించి అసల్నెన తన గమ్యాన్ని చిక్కించుకుంటాడు. అదే విధంగా 
సాహిత్య మార్గాన్ని నందనపనంగా, కీకారణ్యంగా రూపించే శకి శద్దానికంటుంది, 

అర్థమనే అమృత .వార్థిని తరింపజేసేది 'శబ్ద' మనే తెప్ప. ఏరుదాటి తెవ్ప తగుల 
ఏదామా।! శబ్షాన్ని చులకనగా చూడామా। అది కృతఘ్నత అగును గదా! 
౧ ద ది 

*కాప్య శోభాకరాన్ ఫశ సలంకారాన్ వదక్త్షతే' అనికదా మన విశ్వాసము. 

అల౦కారములు కావ్యమునకు శోభను కలిగించునేపని తలుస్తు న్నాము, శబ్దం చేత 

అలంకారాన్ని కూర్చటం, శబ్దార్ధం చేత విశేషంగా అలంకారాన్ని తూచటరి జరుగుతూ 

పచ్చింది. 

ఆలఅంకరణ మర్జానా మర్థాలంకార ఇస్యుతే 

తం వినా శబ్ద సౌందర్యమపి నాసి మనోహరం 

అర్థాలంకార రహితా విధవేప సరన్వతీ,' 

శబ్ద, అర్థ, అలంకారములను రెండీంటిసి గుర్తిస్తూ, అగ్నిపురాణ౦లో అర్థాలం 

కారానికే (ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం జరిగింది, అర్థాల ంకారములు లేని సరస్వతి విధప 

లాంటి దన్నారు అర్థాలంకారము సరస్వతికి ఐదుపతనాన్ని కలిగిస్తే, మరి 

సరస్వతి శరీరం శబ్బనూ! ఆమె శరీరమే లేనపుడు ఐదువతనం దేనికి? 

ఆర్థాల ౦కారాన్ని సహజమైన పూపుగా, శద్దాల ౦ కారాన్ని కాగితపు పూపుగా 

మన సాహీత్యవేత లు సర్జిస్తూవుంటారు. 

అర్థాల ౦కారానికి అనంతమైన గౌరపమునిస్తే మంచిదే, కాని శబ్దాలంకా 

రానికి సైతము తగు స్థానము కల్పించినపుడే సాహిత్య విలుపలు సమ పాళ్ళలో 
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నుండుననుట సముచితము, ఆర్థమునకు మూలమైన శబ్దమును తిరన్కరించుట, 

శబ్దాల ౦ కారమునకు అలంకారములలో తగు స్థానమీయకుండట సమంజసము కాదు. 

భరతుడు తన నాట్యశాస్స ౦లో నాలుగే నాలుగు అలంకారములు చెప్పుచు, 

అవి యమక, ఉపమా, రూపక, దీపకములన్నాడు. అందు యమకము శబ్దాలం 

కారము, తక్కి నవి అర్హాలంకారాలు. ఈనాడు మనం చెప్పుకొంటున్న శబ్లాలం 
థి 

ది 

కారములన్ని ఈ యమకములోను, అర్జాలంకారములన్నీ, ఉపమా రూపక దీపక 

ములలోను ఆంతర్టీ నమగునని విమర్శకుల యభిప్రాయం. కాని అలతి అలత్రి 

జేదములతో అలంకార సంఖ్య పందను దాటింది. 

భరతుడు శబ్దాలంకారము నొకేదానిని చెప్పినసు, దాని ననుసరించి క్ లది 

కొలది భేదములతో నేడు [పచారములోనున్నవి: శబ్దాలంకారములు మూడు. అవి 

ఆను[ప్రాస, ఛేకానుప్రాన, వృత్యను(ప్రాస, లాటాన్నుపాస, అని మూడు విధాలు. 

అనుప్రాసలో,ఒక అక్షరమా, అక్షరసముదాయమో, పదమో పదే పదే రాపడమే 

ముఖ్యం. వాక్యానికో పద్యానికో పదానికో చిపరన వస్తే అది అంత్యాను.ప్రాస, 

(పాసస్టానంలో వరుసగా రెండక్షరాల ఆవృత్సి కలిగితే ద్విపాస, మూడక్షరాల 

ఆవృత్తి జరిగితె తింపాస. ఇదే విధంగా ఆయా సందర్భాలలో సూక్ష్మ భేదాలై న 

ఆయా అలంకారాలను చర్చిస్తూ ముందుకు వెళ్ళపలసి యున్నది, 

భకానుుపొసాలంకారం | 

కొన్ని అక్షరాల సమూహం, లేక కొన్ని పదాలు పదే పదే రాపడం ఛేకాను 

(ప్రాస. 'ఛేక' లసగా పగల్ఫులు, చతురుట. వాక్సమత్కృకితో పదాలకు పదే వదే 

స్థానం కలిగిస్తూ చెప్పిన పొటలో గాని, పద్యంలోగాని, వచనంలోగాని, ఛేకాను 

ప్రాస నోటు చేసుకుంటుంది. 
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“గుంట బలుసు కూరనే గోపు 

మెట్ట బలుసు కూరనే మేకల్ల 

అడవి బలుసు కూరనే ఆవుల్ల సల్ల 

కొస్ము బలుసు కూరనే గోవల్ల 

© 
బర్త్ 

చల్ల 
య 

సల్ల, 
జ్ 

శం చ? 4కి 464 ఆ 88 OU శ*494 అత కసం 

ప్రై పల్లె సాటలోని నాలుగు పాదాలలోనూ “బలుసు కూరనే' అనే అక్షరాలు 

'వుల్ల చల్ల" అనే నాలుగక్షరాలు పదే పదే వచ్చినవి. కావున ఇది ఛేకాన్నప్రాస, 

స్థానమును బట్టి చేసే విభాగములోనయితే “బలుసు కూరానే ను (గ్రహించినవుడు 
అర్య జ ru 

'మధ్యానుప్రాస'గా 'పుల్లచల్ల "ను (గహిం చినప్పుడు 'అంత్యానుప్రాస'గా కూన 

చెన్పవచ్చును, ' 

సహజంగా జాలువారే జీవనదీ (పవాహంవలే సహజ కవి పోతన గంటం 
rv న నయము 9. జేన నుండి ఉబికిన పద్యారత్నాలిన్నో అటు రసమును చిప్పిల్ల జెన్తూ, శబ్ద చమత్కార 

ముల కురిపిస్తూ, సరస్వతి 'కాటుక కంటినీరు తుడిచి ఆయమ మెడలో శబ్ద, అర్థ 

అలంకారాల హోరాలు సమానంగావేసి, భళీ అనిపించుకున్నాయి. పోతన భాగపతం 

లోని ఉదాహరణలు గమనిస్తే 

“భూషణములు చెపులకు, బుధ 

తోషణము లనేక జన్మ దురితొఘ విని 

శ్ళోషణములు, మంగళ తర 

ఘాషణములు గరుడ గమను గుణభాషణముల్ , 

షణములు' అను నాలుగక్షరవ్వుల సమూహము పదే పడే _పతిపాదంలోనూ వచ్చి, 
చెపులకొక ఇంపు ఒక సొంపు కలిగించి ఆటువై వు మనస్సు నాకర్గించినది, 

అట్టిదే మరో పద్యము. 

1. . ఆంధ్ర మహా భాగవతము, 
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“శ్రీ కైవల్య పదంబు జేరుటకునై 
చింతించెదన్ లోక ర 

కేశారంభకు. భక్క పాలన కళా 

సంరంభకున్, దానవో 

(దేక స్త౦భకు, కేళిలోల విలసత్ 

దృగ్గాల సంభూత నా 

నా కండాత భవాండ కుంభికు 

మహానందాంగ నొడింభకున్.'! 

వాక్యాంతముల యందు "ంభకు అనే అక్షరాల సమూహము మరల మరల వచ్చి 

క ర్టేం(దియముల కొకరకమైన (శ్రావ్యత కలిగించినది. కావున ఇది ఛేకాను(ప్రాస. 

“మదన మదనాగ సలమాన మాససాంబురుహుడు2 మొదలగు చేమకూర వారి 

పద్యాలు యిట్టి చమత్యతిని కలిగించుటకు పెట్టింది "పేరు, 

ఆం!|ధ సాహితుంలో షముదుపలుకుల చిలుకగా పేరొందిన తిమ్యునారుులకు ( ఫీ ద్ద 

సే తడు ద్వ్యూక్షరిమీద గ ల మోజు ఈ (కింది పద్యం తెలుపుతుంది. 
మ్ య ల్ల 

“మనమున సనుమానము నూ 
నను నీనామ మను మను మననమును నేమ 
నన మాన నన్ను మన్నన 
మను మను నానామము నీన మానా నూనాః% 

“మ, న" అను రెండక్షరాలతోనే యీ పద్యాన్ని అల్లటం ఇచట గమనించదగిన 

వషయం. 

పొడుపు కథలలోను ఛేకాన్నుపాన కలదు. 

ఆ౦(ధ మహాభాగపతము, 1-1. 

విజయ విలాసం. 

పారిజొతాపహారణం. 5 = 6/7. co అవి లా 
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2a అన కి 

కీసు కీను పిట్ట 

నేల కేసి కొట్ట." [ చీమిడి ] 

పొడుపు కథలో అర్జభేదంలేని జ9ట పదాలు [కీసు, కీసు] వున్నవి. అర్థభేదం 
"సె 

వేని స్యవధాన (పయోగాలు కలవు. 

అటే = 
(ne) 

“కను కాని కి 
టి చి 

నీరు కే. 
శి 

"కాయ గాని కాయ 

తల కాయ." 

4 a గ్, 

పండు గాని పండు 

'వాంకాయ, బంకాయే 

మూడోకాయ? 

శీ కాయ." 

పె (సయోగాలలోను ఛేకాన్నుపాస కలదు. 

సామెతలతో : 

“వానలుం'పే పంటలు 

లేకుంటే మంటలు." 

“అక్ష భక్ష్యాలు తినేటోనికి 

ఒక భక్ష్యం లత్ష్యమాః' 

“ఉం'సపే తింటం 

లేకుం పే ఊకుంటం" 

మొదలగు సామెతలలో ఛేకాన్నుపాస స్పష్టంగా కనబడుతుంది. 
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"తప్పుడు తప్పుడు తాలాలు 

తంగెడు శెట్టుకు దూలాలు." 

ఇది పింగిరీల పాట. బాలికలు జట్లుగా యేర్చడి గుండ్రంగా" తిరుగుతూపాడే ఇటు 

పంటి పాటలలో ఎక్కువగా, ఛేకానుప్రాసో, వృత్యను(ప్రాసో పుంటుంది. ఈ 
రెండింటిలో ఏదో ఒకటి లేని “పింగిరి' పాట వుండదనే చెప్పాల. శబ్దంలో ఆ 

_పోత్సాహంలేనిదే ఈ ఆటలో బాలికలు ఉత్సాహాన్ని పొందలేరు. 

ఎదుటివానితో ఒక సదం ఉచ్చరింపజేసి, దానికి (ప్రాసగా వానిని వెక్కిరించే 

పదం పలుకుతూ వుంటారు, 

'జేబునిండ బొంగులు 

నెతి నిండ టోంగులు.' 

మొదలగు విధంగా. 

జుట్టు జురుక్కు మానె 

కిందా టురుక్కుమానె.* 

అనీ పరుసైన వారిని పెద్దవారు, _ సమాన పయస్కు-లు వెక్కిరించడం, ఎదుటివారు 

సహృదయంతో దానిని స్వీకరించడం, నవ్వుకోవడం జరుగుతుంది. దింజ్యా(త 

సూచకంగా సూచించిన ఛేకాలంకారమిది, 

వృత ను _పొసాలంకాఠం : 
యాం 

అనుప్రాసాలంకారమునందలి రెండవ భేదం పృత్యనుప్రాన. ఒక 

వాక్యమునందుగాని. పద్యపాదమునండుగాని వచ్చిన అక్షరం పదే పదే ఆస్ఫత్రి 

నందుట, అనగా తిరిగి వచ్చుట వృత్త్యను.ప్రాస, ఛేకాను[ప్రాసలో ఆహృత్వియైన 

పదము స్థానములో ఇచట అక్షరము ఆవృత్తి అగుచున్నది. కావున ఇది వృత్తను 

(పాస, 
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చామంతి కడియాల చేయెత లేను," 

ఇందులో రో మరియు “ను అను అక్షరములు ఆపృత్తి సా రదినప్; 

“కోటకు పోటాశ, పొరుగునాకాళ, 

కంటికి రెప్పాళ, (శ్రీ వెంకటేశ, 

పై వాక్యానో “క్ట ఆపృతి నొందినవి. 

'గట్టూ మీనా కాలూ పె 

గట్టీగా యేతామూ కసే 

యెక్క. యెక్కీరా యేతామెయ్యా 

పట్లు రె కేరా కుట్టూ వికిలే.” 

మొదలగు గేయ భాగాలను సైతమీ అలంకారము (క్రింద (గహింప వచ్చును. 

పూర్వకాలపు పాఠశాలల్లో జాల బాలికల ఉచ్చారణను స్పష్టపరిచేటందుకుగాను 

కొన్ని కఠినమైన వాక్యాలను చెప్పి వానిని పదే వదే పలికింపచేసేవారు. ఆ వాక్యా 

లలో ఏదేని ఒక అక్షరం ఆపృతి అయేది. దాన్ని ఆ లల 'నోరు తిరిగే 

టందుకు' అనేవారు, 

ఉదా := “గుమ్మి నిండ కందిపప్పు 

గుమ్మి కింద పంది కొక్కు' 

“ఎర లారీ = పచ్చ లారీ _ తెల్ల లారీ 

ఆచార్యుడు ఈ వాక్యాలను పలికి, విద్యార్థలచేత పలికింపజేసి ఆగకుండా మరల 

మరల సలుకమచేవాడు. అలా పలుక గలిగితే వానికి నోరు తిరిగిన'్లే, అట్లా 
పలుకగలిగినవాడు ఎంత కఠినమైన పదాలనైనా తర్వాత తర్వాత సులభంగా 

చదువగలడనేది నాటి అనుభవం, ఈ వాక్యాలను వేగంగా పలికితే అభ్యానంలేని 

పెద్దలు సైతం తడబడతారు. 



85 జానసదంలో అల౦కొారం 

“చెట్టు మీద పొల 

చెట్టు కింద పూలబు 

అనేది కూడా అక్షర ఆవృతి కలిగినదే, 

పిట్లి 
జ 

టు 
ణి 

భాగవతంలోని గజేం్యద్రమోక్ష కథా భాగంలోని ఒక పద్యం ఇటువంటిదే; 
గమనింతాము, 

"అడిగెదనని కడువడి జను 
అడిగిన తను మగుడనుడునడని నడయుడుగున్ 
వెశ వెడ జడముడి తడబడ 
అడుగిడు నడుగిడదు జడిమ అడుగిడు నెడలన్./1 

భాగవత౦లోనిదే, వీరభ(ద విజయ సందర్భంలోని మరో పద్యం ! 

అ(భం లిహాద(భ విభమ (భ(భ్రమ 

కృన్నీల దీర్గ శరీర మమర, 
(పజల జ్వలన దీప, జ్వాలికొ జాల 

జాజ్వల్య మానకేశములు మెరయ, 

షండ దిగ్వేదండ శుండాభ దోర్టండ 

సాహ్మస ధృత హేతి సంఘమొప్ప, 

పీక్షణ(తయలోక వీక్ష ణద్యతిలోక 

వీక్షణ తతిదుర్మిరీక్షముగను, 

(కకచ కఠిన కరాళ దంష్ట్రలు వెలుంగ 

ఘన కసాలాస్టి సనమాలికలునుదనర 

అఖిలలోక భయంకరుండగుచు వీర 

భ్యద్రుడుదయించె మారట రు. దుడగుచు,” 

పీసీసీ స్పష్టంగా ఉచ్చరించుటకు ఎంతయత్నం కావలయునో వేరే చెప్పనవసరం 

లేదు. ఒక్కొాకం సీస పద్యపాదంలో ఒకొక్క. అక్షరం ఆవృతిని పొందుతూ 

యీ పద్యాన్ని వృత్స్యను(ప్రాస (క్రిందికి తెచ్చింది. 

ల ల ర ల nnn) 

1. ఆం(ధమహా భాగపతము. 8-108. 
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సామెతలలో సెతం వృత శను.సాసలు : 
శపనతవ దా దానా 

'ఎరుపులేని సేద్యం 
కరుపు దేసతకు వాద్యం." 

'కలుపు తీయని మడి 

చేపుడు లేని గుడి." 

“తిండికి బలిష్టం 

అరా ర అపు క పనికి ఎయద్భష్ట౦ . 

“లక్ష భత్యాలు తినేటోనికి 

ఒక భక్ష్యం లక్ష్యమా; 

మొదలగు సామెతలలో అనుప్రాస కనబడుతుంది. కొలది భేదం పలన కొన్ని 

ఉదాహరణలు ఛేకానుప్రాసలోనూ పృత్స్యనుప్రాసలోనూ ఇవ్వబడినవి. 

పొడుపు కథలలో వృత్యను.పాస : 

ళో ల 

అరసెతుల గులగుల 

లంగల గల గల." [ఎండు మిరప పండు] 

“గటు సుటు మటు 
రు ట్ ఠి 

గంగెద్దు ప్వురుగొ బై." [ ఇసు్యర్రాయి = పిండి ] 

మొదలగు పొడుపు కథలలో సైతం ఈ అలంకారం కనబడుతుంది. 

“హాలీ పురీ 

సీమల దరీ 

లాలి కోటలో 

లంకల పురీ, 
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అసి పల్లెలలో బొలురు చెడుగుడు [క బడ్డి] ఆటకు కూత పడతారు. అది యీ 

అలంకారంతో కూడినదే. 

బాలబాలికలు ఎదుటివారి బారినుండి ఒక వస్తువును కాపాడేటంధుకు, ఎదుటి 
వారు దానిని తాకకుండా ఉ౦డేటండుకు విధించే అంక్షలుకూడా వున్నాయి, పల్లెలలో 

బొల బాలికలు : 

అట్లా పుట్టా 
నారా కటూొ 

(on) 

తల్లీ పిల్లా తయార్ 

పొద్దున్నే పోశమ్మ గడ్డకు. 

అని ఆంక్ష విధించి, బెదిరిం చినట్లు చేసాడ, ఈ బెఏరింపులోకళూడా నృత్మ్యను 
పానయే, 
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లాటాను (పాౌసాలంకారం ; 

అన్నుప్రాసాలంకారములోనే విభాగాలయిన ఛేకానుప్రాస. వృత్యను(పాస, 

లు కొన్ని పదాలో. అక్షరాలో ఆవృత్తిచెంది రూపొందినవి, మూడవ భేదమయిన 

లాటానుప్రాస వొనికం ప కొలది భిన్నత్వముగలది. వాక్యము చివరన వచ్చిన 

పదము నామవాచకముగాని, [క్రియ గాని, వెనువెంటనే ఆవృతియయి ఆ పద 

అడ్థమునకు దృఢత్వమును నిశ్చితత్వమును కలిగించును. వచ్చిన పదము వెంటనే 

మరల నచ్చుటచేత ఇచట పునరుక్తి దోషము రాదు. ఉదాహరణను గమనిస్తే 

విషయం తెలిసిపోగలదు. 

“తలి కాలకు మొక్కే 
td ne) 

తనయుండు తనయు౦డు, 

తం(డ్రిసేవలు జేసే 

తనయుండు తనయుండు, 

దాన ధర్మము జ్జేసే 

ధనికుండు ధనీకుండు, 

కల్ల లాడ ని వాడి 

కరణుండు కరణుండు, 

భూదేవికిని మొక్కా 

పృరుషండు పురుమండు, 

లైన నీల్లెన సద్ది బువ్వెనా 
mr rT Or ee 

బాటెంటి వొయ్యేటి పాంథులకు వోస్ 

సల్ల బరిచే తల్లి సల్లన్ని తల్లి 
ne) (aa (oe) య 

మేలు జేసే తండడి మెచ్చెన తంగడి 

ల్లి 

నే 

జొనపదుల ధార్మిక జీవన విధానానికి, ధార్మిక చింతనకు ఈ గేయం అద్దం, 

వారి ఆలోచనా సరళిని మన ముందు సృష్టంగా (ప్రతిబింబింప జేసుంది. 
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నవ మాసొలు మోసి, కని, అల్లారుముద్దుగ పెంచిన తల్లిని కొందటు 

గౌరవించరు. అట్టివారు తనయులు కారట, తల్లికి నమస్కరించి, తంశడీిని 

సేవించి, తలిదం(డులను గొరవభావంతో పూజించేవారే తనయులు గాని, పుట్టిన 

వారంతా తనయులు కానేకారనేది యిచటి ముఖ్యార్థం, ఇచట తనయుండు 

తనయు౦డు, అని పునరుక్తి కలిగించి దానిలో విశేషార్థాన్ని కూర్చటం జరిగింది, 

దానికి అట్టి తనయు౦డే తనయుడుగాని, మిగతావాడు కాడని నిరూపణ భావం. 
అ'పే దాన ధర్మాలు చేయగలిగినవాడే ధనవంతుడు గాని, కోట్లకొలది ధనముండినను 
“ఎంగిలి చేత కాకిని కొట్టలేనివాడు ధనికుడు కౌడసీ, అబద్ధాలు పలుకనివాడే 

కరుణాత్యుడ నీ, తాత్సర్యం. 'కరణుండు' అను జానపదుని (పయోగానికి “కరుణా 

పరు డని అర్థమును (గ్రహించవలెను. 

జానపదులు నూటికి తొంబది తొమ్మిది పంతులు వ్యవసాయదారులే. అందుకే 

తామందజి పుట్టుకకు కారణమై, అందటినీ (బతికిస్తున్న భూదేవికి మొక్కనివాడు 

పురుషుడే కాడట. ఇక్కడ పురుష శబ్దానికి (శేష్టుడని భావం. భూదేవి యిచ్చే 

ఆహార పానీయాలవలన పెరిగి, పెద్దవాడై, (బతుకుతూ భూదేవిని గౌరవించనివాడు 

నమ్మక (ద్రోహీ, “తిన్న యింటి వాసాల లెక్కి.ంచేవాడ నీ ఆతని ఆలోచన. అ'స్తే 

మజ్జిగయినా, మంచి నీకైనా, చిపరికి, రాత్రి మిగిలిన సద్ది అన్నమయినా, బాట 

సారులకు తనకున్నంతలో పెట్టి వారిని సంతోషపరుచగలిగిన తల్లియే (వ్రపంచాలకు 
తల్లి, అట్టి పురుషుడే అందరికీ పితృ ప్రాయుడని భావం, 

పై నుదహరించినది రోకటి సాట. మూడు రోకండ్లతో దంచు తున్నప్పుడు 
మాత్రమే ఈ దరువు పడుతుంది. సామాన్యంగా మూడు రోకండ్లతో దంచుతున్న 

పుడే పాటలు పాడుతారు, పాడగలుగుతారు, 

సాధారణమైన ఒక పల్లెటూరి కుటుంబములో వడ్లు దంచుతున్న సందర్భంలో 
ఇంతటి ఉదాత్తమైన భావనకు నిలయమైన గేయం వినబడుతున్నపుడు, పల్లెటూళ్లలో 
యెంతటి ధర్మతత్సరత చోటు చేసుకుంటుందో ఆలోచించపచ్చును. పల్లెవట్టుల 

లోని (పతిచోటు ఒక ధార్మిక వేదిక, అది కలుపు చేను కావచ్చు, కోతలు కోసే 

పంట పొలం కాపచ్చు, బంతులు తిరిగే కళ్ళం కావచ్చు, కొడుతున్న మోటకాపచ్చు 
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దంచుతున్న రోలు కాజచ్చు, విసురుతున్న వినుర్రాయి కావచ్చు. (వతియొకటి ధర్మ 

వచారము, థార్మిక చింతన జరుగు ఆ(శ్రమము వంటిది, అచ్చట పాల్గొనే 

వారంతా నిష్కల్మష సహృదయులు. కల్లకసట మెరుగని మాటకారులు, 

యము షితుల్యులు, 

'అన్నమైన తక మైన తోయంపైన 
శాకమెన తనకు జరుగు కొలది 

అతిథి జనుల కడ్డమాడక నిడరేని 

లేమ! వారు పుడమి లేని వారు.“ 

తమకు జరుగునంతలో వీదసాదలకు దానము చేయగలిగిన వారిదే సంవద 

గాని. పిసినారి వారు భూమిలో వీదవారితో సమానము అంతేకాదు, వారు భూమిపై 

'లేని' వారితో సమానం. అనగా, చచ్చినవారితో సమానం, జీవన్మృతులు అని భావం. 

కావున వున్నంతలో దాన ధర్మాలు చేయాలని, సరోవకార చింతన పెంచుకోవాలని 

సందేశం. 

సై సందేశం జానవదుడు శాను పాటించి మరొకరికి చెప్పే స్థితిలో నున్నా 

డనగా, వానియెద యెంత యెదిగి ౦దో వివరించవలసిన అపసరముండదనుకుంటాను. 

(గ్రాంధిక సాహిత్యం నుండి ఇటువంటి భావాలతోనున్న పద్యాన్నాక దాన్ని 

ఉదాహరణగా (గ్రహించి పరిశీలింతాము. 

'కమలాకు నర్చించు కరములు కరములు, 

(శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వా 

సుర రక్షకుని జూచు చూడ్కులు చూడుంలు, 

శేషశాయికి (మొక్కు. శిరము శిరము, 

1. భాగసతం. 8-467. 
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విష్ణు నాక ర్హించు వీనులు వీనులు,' 

మధువైరి తవిలిన మనము మనము, 

భగవంతు వలగొను పదములు పదములు, 

' పువషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ది, 

న దేపుని జింతించు దినము దినము, 

(కహస్తుని [బకటించు చదువు చదువు, 

కుంభినీధవు జెప్పెడి గురుడు గురుడు, 

తంగడి: హరిజేరు మనియెడు తంగడి తండ్రి. 

ల oh 

కరములు. కరములు మొదలగు విధంగా ఆపక యసుబ, అవియే కరములు, మిగ 

తావి నిరర్భకములనుబ. 

సామెత : 

ఒక కొడుకు కొడుకుగాడు, 

ఒక కన్ను కన్నుగాదు." 

కాదు అనే పదం చిపరన పచ్చినా కొడుకుకొడుకు, కన్ను కన్ను, అనే పదాలు వచ్చి 

లాటాను(పాసగా మార్చినవి. 

పొడుపు కథ : 

"కాయలు కాయలు తింటరం౦ంట:" 

"నిప్పు నిప్పేనై జ బొగ్గు బొగ్గేనై 

కల్కీస మెల్కీస కొంది పప్పేనై." [గుర్షింజ ] 

ఒక పదం. లేదా అక్షరం, కొన్ని పదాలకు కిందనో, మీదనో, కలియడం నలన 

అర్థం సరితూగడ మో తాత్సర్య భేదం కావడమో జరుగుతుంది, (పోద్బలక 

మపుతుంది. 

1. ఆం(ధ మహాభాగవతము. (వహ్లాద చరి(త. 171-169. 
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ఆంత్యాను (షపాసాలంకొఠం ; 

వాక్యం మధ్యలోనో, మొదటనో వచ్చిన అక్షరాలు, అక్షర సముదాయాలు, 

పదాలు, ఆవృత్తి అయితే అవి ఛేక, లాట, వృత్తి అను _ప్రాసలయినవి, కేవలం 

వాక్యం చివరలో మా(తమే ప్రాసలవలె పదాలు, అక్షరాలు ఆవృతి అయినప్పడు 

ఆది అంత్య (ప్రాస, 

'చన్నం పల్లి సాయిబు 

సాయిబుకున్నది గడం 
(«3 

గడ్డానికున్నది గరక 
గృురమొచ్చి పెరక 
అబలబి మొత్తుక పురుక, 

చన్నం పల్లి "సెనిగెలు 

అవి యేగుతున్నయి పొవ్వులు 

బావకున్నది తిప్పలు 

మీయక-కున్నవి నొప్పులు 

మీ అప్పకున్నవి అప్పులు. 

'ఇంటెనగ దొడ్డి 
పొరుగూరి రెడ్డి 
కిరసనాలు బుడ్డి 

జెట్టికున్నది 'సెడ్డి 

క ల్లకున్నది గెడ్డి.' 

_ మొదటి గేయ పాదాంతాలలో గరక, 'పెరక, వురక, అనీ, రెండవ గేయ 

పాదాంతాలలో పొప్పులు, తిప్పలు, నొప్పులు, అప్పులు, అనీ, మూడవ గేయ 

పాదాలలో దొడ్డి, రెడ్డి, బుడ్డి, సెడ్డి, గెడ్డి అని, ఆయా గేయ భాగాలకు పరిమితంగా, 

(ప్రాస పదాలు వాడబడినవి, వినసొంపుగా వుండి పాఠకుని, కోతను, ఆకర్షించి, 

ఆ తర్వాత భానంలో ముంచి, ఆనంద పరచడం అంత్య(ప్రాస ఉద్దేశం. 
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బాలబాలికలు ఆటల సందర్భాలలో జట్టుగా విడిపోయి, ఒక జట్టు మరొక 

జట్టును గేలిచేయడం జరుగుతుంది. ఒకోసారి ఒక్కోక్క-రే మరొక్కరిని గేలి 

చేయడం జరుగుతుంది. ఎదుటి వాడు ఎటోచూస్తున్నపుడు వాని తలపై కాగితమో, 

బట్టపేగో చేసి. 
"ఒగయ్య నెత్తిన కోనెంగా 

వచ్చిపొయెటొల్లు సూడంగా।' 

అంటూ చప్పట్లు చరుస్తుంటారు; వెక్కిరిస్తుంటారు. ఆటల సందర్భంగా సరిగా 

కూర్చోకు౦ టే- 

“మహాబూబూ నగర్ జిల్లా 

టస్పఖాన ఖుల్లా." 

అని వెక్కిరించి నవ్వుకుంటారు, ఎదుటి వానితో ఒక పదం ఉచ్చరింప జేసి దానికి 

(పాసగా, వానిని వెక్కిరించే పదం పలుకుతూ వుంటారు. 

“పగ్గం 
a 

సీయవ్వ లగ్గం." 
౧ 

అని గేలిచేస్తుంటారు. మరియు- 

'కొ(రి పండ తండా 
య 

ముసల్దా ని 'పెండా 

సనీముక్కు-లేసి పిండా.' 

అని వరుసైన పెద్దలు, పళ్షాడిన పిల్లలను గేలిచేయడ౦లోను అలంకారం. 

'బోడ కాకర కాయ బొట్టు 

తమ్ముళ్ళ పాపయ్య జుట్టు 

జుట్టుకు మద్దెల కట్టు 

కట్టకుం "జె ఒట్టు బెట్టు, 

“చిన్న చిన్న చీమల పుట్ట 

సివ్వరెడ్డి కోడిపెట్ట 
G అ 

బోగందాని ముట్టు బట్ట 

మూతిశేసి అంటగట్ట:" 
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మొదలగు గేయ భాగాలలో అంత్య (స్రాసను గమనింస వచ్చును, 

సా మెతలలో 4 

“పట్టిడిసిన మండ 

పాకర వట్టిన బండ.” 

“చేను పండాలి 

ఇల్లు నిండాలి," 

“పంట కరువును మాన్సు 
మంట మిడతలమాన్సు." 

“మూలలో చల్లిన ఉలపలు 

మూడు పూపులు ఆరు కాయలు." 

'దరిలేని బావి 

వితరణ లేని ఠీవి." 

'కలుపు తీయని మడి 

దేవుడ. లేనిగుడి.' 

మొదలగు వ్యవసాయ సామెతలలో అంత్యానుప్రాస కొట్టవచ్చినట్లు కానవస్తున్నది, 

పింగిరి పాటలు ఏ 

గ్ న్. అర ల. దం ఠి గూట్ల ముక్కు పుల్ల / పెట్టుకో సెబ్లా, 

'చెట్టుకొట్టంగా / పాలు కారంగా," 

'పుంగిరి పుంగిరి పుల్లక్క / రాయి కంశెల్లకూ,' 

పొడుపు కథలలో 

సదిమంది పుట్ల" ' [పుసె = మంగళ సూతం] 
అథి 
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“గోల్కొండ గొట్లం 
రు 

సూర్యపేట సుట్టం 

మూడువెడె మట్టం,' [ చుట్టాకు ఇసూ గాము? నిప్పు] 

*“వానిపేరు జిల్ జిల్ గాడు 

వానన్క మూరెడు తాడు 

వాడులేకుం బ ఇల్లంతా పాడు," [చీపురు] 

ముదలగు పియోగాలలో అంత్యానుప్రాస అందాలను గమనింప వచ్చును. 

“వాకిటి కావలి తిమ్మా 
(పాకటముగ సుకవి పరుల పాలిటి సోమ్మా 
సీకి చె పద్యము కొమ్మా 

నాకీ వచ్చడమె చాలు నయముగ నిమ్మా!*! 

అంత్యప్రాసతో ఈపద్య మెంత సౌందర్యాన్ని కలిగియున్నదో ఆలోచించదగిన 

సహృదయులకు సూచించబడిన జానపద సాహిత్య (ప(క్రియలలోని అలంకార 

లవ్యాలలో అంత్యాను.ప్రానస సౌందర్యం తోచకపోదు, 

యమకాలంకారము , 

అక్షర, శబ్ద, ఆప్మ వలన అనుపాస, అందలి భేదాలు రూపొందినవి. 

కాగా, పదములు ఆపృతి యయినపుడు వాని అర్థములో భేదమున్నను, సామ్యమున్నను 
అచట పట్టింపు లేదు, కాని యమకము ఆ విధంగా కాక, పదములాపృతియైనపుడు 

అర్థభేదము నొంది యుండుటపలన ఈ యలంకారమేర్చడినది. న్వల్బమైన ఈ 

భేదము వలన యిది అనుప్రాసయే మైనప్పటికిని, యమకముగా పిలుపబడుచున్నది. 

1, తెనాలి రామకృష్షునిదిగా వచారంలో నున్న చాటువు, 
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ఆర్థభేదంతో పదముల ఆవృత్తి యమకాలంకారమునకు లక్షణము, 

“ఏంగొనే టట్టు లేదు 

ఏందినే టట్టు లేదు 

శెక్కె_ర దర జూడంగనె 
శెక్కరొచ్చి పడితి క 

శెక్కె_ర, శెక్కర్ , సదానృతి అర్థభేదంతో, రెండవ పదమైన శెక్కుర్ కు అర్థం 

'చెక్కర్' అనే హిందూస్థానీ పదానికి స్పృహ తప్పిపడి పోవుట. పాపం: బీద 
వాడైన జానపదుని ఆవేదనను తెలిపే గేయ భాగం యిది. విపరీతంగా. అ(క్రమంగౌ 

పెరుగుతున్న నిత్యాపసర నస్తువుల ధరల జూచి వెలిబుచ్చిన అసమ్మతి యిది, 

“యాడికి నను దోలటబోకు 

యెక్కసం మాటలాడ బోకు దొలో 

తోటకాపలున్న తెలుగు రాజిగాడు 

పండు యిస్తనని సండుమనె ప్రదా 

రెండవ శబ్బమైన “ప౦డు'కు యిచటి అర్థం స్యభిచరించ మనుట, 

"ఏలరావె ఏలరావె 

యేల్ల మో! న 

న్నేల రావె యేలరావె 

యెల్ల మ్యో!' 

ఈ గేయంలో ఏల, నను (ఏల, అని శబ్దాలను విరిచినపుడు మొదటి “ఏల క 

ఎందుకని రెండవ 'ఏలకు,' ఏలుటకు, లేక రక్షించుటకు అని తాత్సర్యం. అట్టిదే 

మరొకటి రాకమచర్త వేంకటదాసు కీరన= 
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“నల్ల కొండల నడుమ నందన్న వనము 

నందన్న వనము కడ శివుడు శిపగద్దె 
శివుడు శిప గద్ధెకడ సాంబపుడు మఠము 

సాంబవుడు మఠము కడ శివుడు [నెత్తురు] (ప్రసాదం. 

పె గేయంలో (పతి వాక్యాంతములోని రెండేసి పదాలు తరువాతి వాక్యం మొదట 

(గహింపబడుట గమనించదగిన విషయం. 

పొదాంతమునక ౦ ప మొదటి పదాన్ని (గహించు ముక్తపద (గస్తం శ 

“పన్నెండు గుజ్జాల బిగ్గి పోతాంది 

బగ్గితో మ్యానత్త బిడ్డ పోతాంది 

బిడ్డతో బిందెడు నీళ్ల పోతున్నాయి 

నీళ్లతో నీలంచు చీరె పోతాంది 

చీరతో చిష్కుల రైెకె పోతాంది 

రై_కెతో రత్నాల పేరు పోతాంది 

పేరుతో పెళైడు సొమ్ము పోతాంది 

సొమ్ముతో సోమంద గరిగె పోతాంది 

గరిగెతో గంధపు చెక్క పోతాంది 
చెక్కతో చారెడు బుక్క పోతాంది 

బుక్కతో బుడ్జెడు నూనె పోతాంది 

నూనెతో నూరు సకినాలు పోతున్నాయి." 

ఈ గేయంలోని మొదటి పాదంలో 'బగ్గి ఉపోతమ పదర. ఆ పదమే రెండవ 
పాదానికి ఆది పడమైంది. అస్లే రెండప పాదంలో ఉపోత మ పదమైన 'బిడ్డ' 

మూడవ పాదం మొదటి పదంగా వాడబడింది. గేయం చివర వరకు కూడ ఇదే 

పద్ధతి అవలంవించ బడింది, కావున ఇది 'ఉపోత్సమ ముకృపద(గ ఫాలంకారం." 

ఒక భాపం గొలుసుగా నేర్చడి కవిత్వ మల్లుటకును, ఆలోచించుటకును 

ప్రో)ోత్చాహవరచి _పళ్నోత రగ్రస గా సాగే మరొక గేయాన్ని గమనింతాము, 
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“ఆకాస బొయ్యేటి కాకమ్మా 

కాకి గీకమ్మ నాకింత ఆకమ్మా 

ఆకెతె దొరికెనోయి చిన్నవాడ నీకు 

సున్నమేడ దెత్తునోయి సిన్నవాడ, 

నెలకొక్క-సారి పున్నమమ్మ 

పున్నం గిన్నమమ్మ నాకింత సున్నమమ్మ, 

సున్నమైతె వొర్కాగాని సిన్నవాడ 

సీకు కాసేడ దెత్తురో చిన్నవాడ, 

నల్లమంటి గుంతల్ల నాసమ్మా 

నాసు గీనమ్మ నాకింత కాసమ్మా.. 

ఈ గేయంలో పాదాంత ముక్తపదమును _(గహించుటయే గాక, మొదటి పాదంలోని 
(సశ్నకు రెండవ పాదమును సమాధానంగా (గ్రహించుబకూడా కలదు. 

“నిందయం దా మేడితంబు నాద్యతరములకు (హస్వదీర్థ ంబులకు గిగీలగు"1 

నని నేటి మన వ్యాకరణం. పై గేయంలో, కాకి - గీకి, పున్నం - గిన్నం, నాసు- 

గీసు, మొదలగు విధంగా _పయోగాలున్నవి. వ్యాకరణమనగా ఆ దేము పస్తువో 

అనుకొనే అమాయక జానపదుని గేయ సృష్టిలో సలక్షణమైన _పయోగాలు, వాచ 
మర్గ్భొ౭నుధావశే' అను పెద్దల మాటను ఇదట తలచుకొనవలసి వస్తున్నది. లక్షణం 

తెలియని వారి నోటినుండి వెడలిన (పయోగాలు సలక్షణాలగుట ఆశ్చర్యం కాదా! 

వారు బుషి తుల్యులను భావం కలుగదా! 

ముక్తపాద్యగస్తం : 

ముక పద (గపాలంకారంలోని ఉదాహరణలలో ఎన్నో వైవిధ్యాలు చూడ 

వచ్చు. కొన్ని పదాలు (గహించబడతాయి:; కొన్ని పాదాలు పాదాలే ఉట్టంకించ 

బడతాయి, పాదం విడచి పాదం (గహిందబడుతుంది. ఈ విధంగా వున్న భేధాలను 

గమనింతాం. 

1. . బాల వ్యాకరణము. (ప్రకీర్ణక పరిచ్చేదము = శశి, పరవస్తు చిన్నయసూరి, 
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“ఒక్కో. ముత్యం వజాల జెండా 

ఎవ్వరు బంపిరి రాయునికీ? 

బొరంగజేబు ఢిల్లీ సులాన్ 
పంపిరి జగపతి రాయునికీ, 

రెండో ముత్యం రవ్వల జెండా 

ఎవ్వరు బంపిరి రాయుని కీ? 

కొౌరంగబజేబు ఢిల్లి సులాన్ 

పంపిరి జగపతి రాయునికీ, 

మూడో ముత్యం ముత్యాల జెండా 

ఎప్యరు బంపిరి రాయునికీ? 

కొరంగజేబు ఢిల్లి సులాన్ 

పంపిరి జగపతి రాయునికీ ,- 

నాలుగో ముత్యం నవరత్న జెండా 

ఎప్వురు బంపిరి రాయునికీ? 

కౌరంగజేబు ఢిల్లీ సులాన్ 

పంపిరి జగపతి రాయునికీ 

అయిదో ముత్యం అద్దాల జెండా ... =... 

ఆరో ముత్యం అందమైన జెండా .... అ 

ఏడో ముత్యం ఎ(ర పట్టా జెండా -- .... 

ఎనిమిదో ముత్యం వెండిది జెండా .... 

తొమ్మిదో ముత్యం తెల్లని జెండా 

వపుతఖి న పళ, ) CREE) 

అడిగేవానికి చెప్పేవాడెపుడై నా లోకువే అంటారు. ఎదుటి వానిని మనం 

(ప్రశ్న అడిగినపుడు అతనొక సమాధానం చెబుతాడు. ఆ సమాధానానికి "అంటే?" 

అని గాని 'ఏమి* అని గాని చేర్చి మనం అడుగుతూపోతే, ఎంతకూ సంభాషణ 
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తెగదు. తెగకపోగా ఇరువురిలో మరింత ఆలోచనాళక్కి పెరుగుతుంది. ధారణళ క్రి 
పదయు కి దీనివలన కలుగుతుంది. అటువంటిదే ఒక గేయం. 

పిట్టమ్మ పిట్ట = ఏమి పిట? 
యు (2) రు 

చిలుక పిట్ట = ఏమి చిలుక? 

తెలుపు చిలుక = ఏమి 

'ఏమి- ఏమి" అని సాగిన యీ గేయం, “ఆత్మ రామ'తో ఆగింది. “ఏమి ఆత్య' 

అని అడిగితే గేయం మరింత ముందుకు సాగుతుందేమో: కాని, జానపదుని అభి 

పాయం ఇచట వేరుగా వున్నట్టుంది. మనకు కాశ్వతమయింది “ఆత్మ” ఒకే. 

శరీరాలు, భూషణాలు, సంపదలు, వైభవాలు, కణభంగురాలు. ఆత్మను దాటీ 

వెశ్తేశ కి మానవునకు లేదు, అనే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని జానవదుడు సులభాతి 
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సులభంగా వోధించగలీగినాడు. అలాక్షరాలలో, అనంతమైన భావాన్ని ఇముడ్చ 

గలిగినాడు. ఆడుతూ పాడుతూ, అందులోనే ఆధ్యాత్మిక భావాలను రంగరించి, 

బోధించి, ఆనందపడడం, జానపదునికొక్కనికే సాధ్యమనడానికి, ఈ గేయం 

నిదర్శనం. చిన్ననాటి నుండే, తమ పిల్లలకు ఆ భావాలను నూరి, రంగరించి 

పోస్తుంటారు, 

పొడుపు కథలలో ముక పద (గస్తం : 

"రెండు స్తంభాలు 

స ం౦భాల మీద కుంభాలు 

కుంభాల నడుమ కుడితి తొట్టి 

—కుడితి తొట్టి మీద నంద దీపెం 

నంద దీపెం మీద దివిటి దీపాలు 

[మనిషి] 

రల "చుటు ముటు కంస 
చు (oe) 

కంపల పెంక 

పెంకల శంఖు 

శంఖులో తీర్థం. [ఉంకాయ] 

“గుండు మీద గుండు 

పదారు గుండు 
య 

వచారు గుండల 
రం 

పండిగుల పె, [ దానిమ్మ పండు] 

మొదలగు పొడుపు కథలలో ముకృపద(గసాల౦కారము స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. 

పోలిక కొటకె (గాంధిక సాహీత్య౦లోని లక్షణ (గంథం నుండి ఒక 

పృుదాహారణ | 
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“మనవేటికి నూతనమా 

తనమాయెడ నేడు దయలు తప్పెనె అనుమా 
అనుమానమేల తనరన్ 

తన ఠంతులు మాని నరస ధవు రమ్మనవే.*, 

పై విధంగా పరిమితంగా వుదహరించిన ఆయా గేయాలు, పొడుపు కథలలో 

ముక పద (గస్తం ఏవిథంగా పోషించబడి౦దో గమనించవచ్చు. 

అర్జాలంకార విధానము = సౌందర్యము : 

శబ్దాల ంకార చర్చ కొంత జరిగింది. వీలై నంత పరిధిలో అర్థాల ంకారముల 

అందాన్ని జానపద సాహిత్యంలో పరిశీలింపపలసి పున్నది. 

ఉపమాల౦కారము : 

అలంకారముల కన్నింటికి మూలము 'ఉపమా' అనునది సర్వసమ్మతం. 

(వత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో ఉపమా ఛాయలు ఇంచుమించుగా అన్ని అలం 

కారాల్లో ఇమిడి పుంటాయి, ఆన్ని అలంకారాలకు ఉపమ (పాతిపదిక, మౌలికం. 

“Upama the primary of all Alarkaras, is rather the soul of 

Sanskrit poetry and the success of a poet depends on the apt and 

dept use of this alankara. No body can doubt that Kalidasa 
enjoys the uniqus position among Sanskrit Poets mainly because 

of the excellence of his similies. 

కాళిదాసంతటి మహా కవికి పెద్ద పీట వేయించింది ఉపమాల౦కారమే. 

వాల్మీకి రామాయణంలో అడుగడుగున ఉపమాలంకారం పోషింపబడిన తీరు 

న భూతో న భవిష్యతి. 

1. నరస భూషాలీయము. 4-88 

2. Govinda 0౧818 Mukhopadhyaya - Foreword to “Observation 
on Similies in ths Naishadha Charitha’ 

—by Prathap Bandyopadhyay. 
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“ఉపమా కాళిదాసస్య భారవేరర్ధ గౌరవమ్ 

దండినః పదలాలిత్యం మాఘేసన్ని [తయో గుణాః" 

(పచారములోనున్న పై శ్లోకములో ఉపమా కాళిదానస్య అన్నపుడు కాళిదాసు ఉపమా 

అలంకారాలను విరళంగా 'రసోచితంగా పోషించుటలో కడు సమర్థుడని భావమే కాని 

కేవలం ఉపమాలంకారాన్నే చెప్ప సమర్ధ్థుడని కాదు. అన్ని అలంకారాలను 

పోషించుటలో కాళిదాసుది అందెవేసిన చేయియే. 

ఉపమ అన్ని అలంకారములకు మూలమగుటయేగాక, హృదయావర్ణ క ముగా 

నుండు నలంకారమని దీనికి ఆధిక్యతకూడా కలదు. అనగా మిగతా ఆలంకార' 

ములు హృదయావర్ణకములు కావని కాదు. తతో యావంతో హృదయానర్ణకా అర్థ 

(కారా స్తావంతో అంకారా: ' అని విమర్శకుల అభిప్రాయం, ఇట్టి ఉతమ 

మయిన ఉపమాలంకారము జానపద గేయాల్లో యేవిధంగా చోటుచేసికున్నదో 

చూతాము. | a 

(పస్తుతమునకు అ(పస్తుతముతో పోలిక కల్పించి, (వస్తుతమునకు మరింత 

రమ్యత కూర్చుటయే ఉపమాలంకారం యొక్క (పధాన ఉద్దేశము, ఖచ్చితమైన 

పోలికతో పోల్బుటయే ఉపమాలంకారం, 

'మల్లీయా పువ్వోలే మేంబెంచీనామూ 

మామాగారి చేతులా బెపే యాలాయే, 
ఉరి రు ౧౧ 

కొట్టాకా తిట్టాకా కోపాగించాకా 

కండ్లనోటా బెదిరించీ కడుపుల దయలుంచీ 

కొండ్లనోటా బెదిరించీ కడుపుల దయలుంచీ 

కన్నా విడేలాగా కాపాడూ కోం (డీ 4 
(a 

తెలుగుదేశంలో వివాహాల సందర్భాలలో "అప్పగింత" లనే సంప్రదాయ 

పద్ధతులలో ఆమ్మాయి పక్షంవారు పాడుకునే పాటయిది. అమ్మాయి తల్లి పక్షాన 

1. ర్వదటుని కావ్యాలంకారమ నకు వ్యాఖ్య. [నమిసాధు]. 
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కావలసినవారు చొరవ జేసికొని అమ్మాయిని అత్య వారికి అప్పగించే సందర్భం 

లోనిదీ పాట, 

మా కూతురు మల్లె పూపులాంటిదని వారనుటలో యెంతో జొచిత్యము కలదు, 

మల్లె అందానికి అందం, సువాసనకు సువాసన, ఆకర్షణకు ఆకర్షణకల పుష్పం. 

దానితోపాటు సున్నితమైనదికూడా. ఇట్టి మల్లై పూవును ఉపమానంగాగై కొని, 
మాయమ్మాయికూడా అట్టి సర్వలక్షణ సంయుతియని చెప్పుటవలన, ఎటువంటి 

కూతురును అత వారి కప్పగిస్తున్నాడో, వారామెనెట్లా చూచుకోవాలో సూచించ 
బడింది, “కాకిపిల్లి కాకికి. ముద్దు' అన్న విధఠగా ఎవరి పిల్లలు వారికి ముద్దే కదా! 

అందుకని మరి వర్ణనేమిటని అనవచ్చును. కన్నకడుపు కాబస్టే ఆ యావేదన 

సహజ మైంది, కనీ పెంచి, పెద్దచేసి, కన్యాదానం చేస్తున్న సమయంలో తల్లీ 

తండ్రీ పడేతపన అనుభవించే ఆవేదన, తమ కూతురు సుఖంగా వుండాలనే 
ప్రగాడ వాంఛ, ఈ పాటలో వ్యక మౌతుంది. కేవలం మళ్లెపూపుతో నే కొకుండ, 

మరికొన్ని పూలతోకూడా వెళ్ళి కూతురును పోల్చిన పెనం యీ గేయంలో ఇట్లా 
వుంటుంది, 

“అరటీ యాకువోలే మేం బెంచీనామూ 

ఆతా గారి చేతులా సెపే యాలాయే 
ఊరి a) (2) ne) 

బంతీయాపువ్యోలే మేం బెంచీనాము 

బావాగారి చేతుబ్లా పెట్టే యాల్లాయే 

మొగిలీయా పూవదోలె మేం బెంచీనాము 

'మొగనీ చేతులాను పెపీ యాలాయే." 
oe) ఖు ౧౧ 

అప్పడే వివాహమయిన అమ్మాయిని ఇట్టి పూలతో పోల్చి ఉపమాల౦కార మొన ర్చుట 
జానపదుల సరస హృదయతకు తార్యాణం౦. 
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“ఎదురూ సూసి, యెదలూ నొచ్చె. 
తలుసూకుం పె తలలూ నొచ్చె: 

వితానాల వొంటీ కనులకూ' 

నా సామి రంగ 

సొమ్మాసిల్ల నిదురాలొచ్చెరా :" 

ఆమె మీనాక్ కాదు, కమలాక్షి అంతకంటే కాదు. ఆమె కనులు “విత్తనాల, 

వొంటివి. సామాన్యంగా రై కై తులు తేమ వ్యవసాయానికి కావలసిన అన్ని విషయ, 
ములందునూ తగు జాగ్రత వహించుచుందురు, వారట్టి శ్రద్ద పహించిననే కదా, 

(ప్రవంచమంత పరమాన్నం తినగల్లుట. పంటి పొలంలో ఎంత ఎరువేసినా, 

ఎంత బాగా పొలాన్ని “సొతం" జేసినా, ఎంత నీరు పెట్టినా, విత్త నం మంచిది 

కానపుడు, వాని శ్రమంతా, బూడిదలో వోసిన పన్నీరే గదా: అందుకని రైతు 

విత, నాల నెంచుకొనే విషయంలో చాలవా.గత్త గ్రైకొంటారు. “తాలు మొదలగున 

దంతా పోయేటప్లుగా తూర్యార బట్టి గట్టి గట్టి గింజలు, “ముక్క” వోని గింజలు, 

వొట్టిగా, మేండిన గింజలు, ఒక వైపు కుష్పవోసి వానిపై (పత్యేక శద్ధ తీసికొ 

పెచ్చే "కారక వానిని విత్తనాలుగా వాడుతొడు రైతు. 'విత్తనం' అంటే | 
సాయంలో అంత (ప్రాధాన్యతగలది. అంత (ోష్టమెనది. "ae డ ఉపమేయమై 

పర్టితమైన “ఆమె కనులు అటి (_శెష్టతమముల వంటివే అనుట ఉపమాలంకారము 
(5 టి 

నే పెన్నె పెట్టినట్లయింది. జానపదుని ఆపూర్వు అలంకార సృష్టికి ఇది తగిన 

నిదర్శనం 

'వితనాల' వొంటి' అని హిడుటపలన జానపద 'కవికి, ఫ్యపసాయముతో, 
'అందలి మెలకువలతో, ఎంతటి సంబంధముండునో తెలియును, వల్లె వాతాపరణం 
“(వశ్యేకించి వ్యవసాయ వద్ధకుబ యెజుంగని వారికి ఈ పోలిక అందదనే 

చెప్పాలి. 

"సంకేత స్తానంలో" నోయికకై ఎదురునూచిన విత 'నాలపంటి కనులు అలసి 

' సొలసి సేదురపోయినవి. వ్యాకరణంలో “అవ్యయం " లాగ ఇక్కడి ఉపమానం 

నాయికా నాయకులకు పర్షిస్తుంది. మణి సంకేత _ స్థలానికి . నాయిక . ఎంధుకు 

" రాలేదో! ఆమె మాటలలోనే తెలిసికుందామా! 
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“ఢిల్లీ మీద దీపం బెట్టి 

దిడ్జీగుంట వత్తామంటె 

పాపాకారి బావాగారు రా 

నా సామి రంగ 

పామూలోలె పండీనారు రాః* 

ఆమె బావగారు పాములవలె దారికడ్డంగా పడుకున్నారు. పామెంత నిద్దురలో 

నున్నా, చిన్న అలికిడికి, కదలికకు లేస్తుందట. అప్లే ఆమె బావగారు కూడా 
లేస్తారు. తన రహస్యం బట్టబయలవుతుందని ఆమె భయం. ఆ భయం చేతనే 

నాయకునికిచ్చిన మాట (ప్రకారం సంకేత స్థలానికి సరియైన సమయంలో రాలేక 

పోయినాని సమాధానం చెబుతున్నది. ఇందులోనూ ఉపమ కలదు. 

“బెండ కాయోలె ఈ 

గుండె వగిలింది.' 

“ముద జొన్న కంకోశె 
ఏ 

మూతి ముడిసింది." 

“పువ్వోలె మొక మెత్తి 

నవ్వి సూసిందీ." 

“నలపూస దండోలె 

తొలి మీస మేర్చాడె.' 

“ఈత జగ ఇరిసినట 
a (ap 

మనుసట్ల ఇరిగ్, 

ఈతకమ్మ వొంగినట 
(ag) 

మనుసట్ల వొంగె." 

మొదలగు ఉదాహరణలు, జానపదుని పరిసరాల సునిశిత పరిశీలన, వాని కవితలో 

పరిసర (ప్రకృతి చిత్రణను స్పష్టంగా కనిపింపజేస్తాయి. “పువ్వోలె మొకమెత్తి 
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నవ్వి చూచుట అపూర్వమైన ఉపమాలంకార సృష్టి, అ(పహయత్న అలంకార 

“కరి దంతముల బోలు 

కలికి పిక్కులది," 

అనునవి మిగతా సాహిత్య జగత్తులో ఎక్కడనూ, ఎవరునూ, చేయని అపూర్వ 

(పయోగాలు. 

కూర్చిన ముత్యాలు కుప్పవోసిన రీతి 
కూడివుంటిమి తమ్ముడా! లక్ష్మణా 

చేరు తెగిన ముత్యాలు చెదరిపోయినరీతి 

చెదరి పోతిమి తమ్ముడా: లక్ష్మణా -. 

అందరూ కలిసి వొకచోట వున్నపుడు, “కూర్చిన ముత్యాలు, చెదరిపోయినపుడు 

“చేరు తెగిన ముత్యాలు, ఉపమానంగా గైకొని చెప్పిన యీ ఉపమాలంకారంలో 

లక్ష్మణుని యెడజాసి రాముడు అనుభవిస్తున్న “ఆవేదన సజీవమై కనులకు కట్టిన ట్లగు 

చున్నది. 

ఏదో పరిసరాలు, (ప్రకృతీ, మొదలగు వానిని గ్రహించి పర్షించడమే కాదు, 
వప్యపసాయ పనిముట్టుచేసే 'కమ్మరేడు' కూడా జానపదుని కవితా గానంలో స్తు 

పగుతున్నాడు. 

'ఊదేటి తిత్తులూ ఉరుములా జోలు 

వేసేటి స మ్మెట్లు పిడుగులా బోలు 

లేచేటి రప్వలు మెరుపులా బోలు 

చుట్టున్న కాపులా చుక్కలా టోలు 

నడుమ కమ్మరి బిడ్డ చంద్రుణ్ణి బోలు." 

ఊదేటి తిత్తులు పురుములపలెనై , నమ్మెట్లు పిడుగులవలెనై , రవ్వలు మెరుపుల 
బోలి, వ్యవసాయ పనిముట్లు కావించినప్పడే రైతులందరూ చుక్కల బోలుదురు, 

రాజులందరూ చం(దులతో ఉపమింతురు. దేశం సుభిక్తమగును. జానపదుని 
భావనలోని భొన్నత్యం పర్ణనాతీతం. 
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“కట్టమీద వొయ్యేదానో* . 

కందిరీగ నడుమూ దానా 

నా కమ్మలు నాకీ కమలా: 
తెలరాల్ల కమ్మల జోడూ: 

కమలది, కందిరీగ నడుము. అంటే కందిరీగా 'నడుమువంటి నడుము; కందిరీగ, 

నడుమువంటి 'ఆసి-' నాసి. విచికిత్సాహేతు .శాతోదరి' ఆమె. కందిరీగె. నడుమువంటి 
హాప్ అలవి లం ఫ్ ' ? 

సన్నని నడుమని భావము, ఇచట వాచకము లోపించి, యిది వాచకలుపోపమ 

అయింది. 

జానపద సాహీత్య (ప్రక్రియలలో ఒక మైన పొడుపు కథ (తట్టు) మ ను. పరిశీ 

భొంచినపుడు, ఆ (ప (క్రియలోకూడ' ఎన్నో ఆలంకారాలు, వాని వై విధ్యాలు కనబిడ 

తాయి. మేధకు పదునుబెట్టి ఆలోచింపజేసి, ఆలోచన గమ్యాన్ని చేరిన తర్వాత, 

అవరివి తానందాన్ని గలిగింపచేవే న శకి పొడుపుకథకు వున్నది, 

“వట్న- మంత మరి 

పడె లేవదు. [ముగ్గు 

“మెరుగుడు పూసంత మిండెన్నేసుకొ 

ఆల్లారం బొల్లారం తెల్ల రాయ, [ కందిలి-దీపం] 

| “ముత్యాల పంటి బిడ్డల్ని గని. 

| మురిసింది. [మక్కజొన్న కంకి] 
~~ 

> 

) 

పె నుదహరించిన పొడుపు కథలలో పొడుపు కథను స “అంతే మేంది" ఇని 

“ ఆజీగనప్పటు, ఎదుటివారు ఆలోచనలకు దిగుతారు. కథలో, చెప్పబడిన సర్ధస్తామ్యా 

లనుబట్టి ఊహించి, అ పొడుపునకు విడుపును సూచిస్తారు. దాని ద్వారా ఆనందము 

సనుభవిస్తారు. 

పొడుపు కథలలో ఉపమాల.-౦కారాఠెన్నో వున్నాయి. ఇచట ఉపమా వాచకము 

నూత్మంగా వుంటుంది. వలె, వోలె, అంత, వంటి, లాంటి లా, లాగ, లాక, 
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అట్లు, అట్ల మొదలై న ఉసమావాదకాలు పొడుపు కథలలో. కనబడుతుంటాయి. 

భావాన్నిబట్టి తకం ఇటువంటి ఉపమావాచకాలతోవుండే "పొడుపు కథలన్నీ 

కపమాళంకారాలే, అని చెప్పవఛ్చును.. 

శ సాహిత్యంలో నివిగా ఇస్తున్న లక్షణాలు. కొన్నింటిలో .మిగ్గతావారికి 

అశ్లీ లాలుగ్గా కనపడే. కొన్ని పదాలు ద్దొప్టుతుంటాయ్లు. "అది తప్పదు. . .జానపదుని 

భాష అశ్లీల లం 'అగునేమో కాని భావం మాత్రం కాదు 

అనక సీహిత్యంలోని మరొక ఆడ సె సామెత. "పెద్దల మాట్ల పెరుగు 

సద్ది మూట' అనే మాటలు విసంగానే శరీరం కులకింటి హోవందో మన "పెద్దలు 

ని ంతో అనుభవంతో చెప్పిన విషయాలన్నీ. మనకు జీవన మార్గ సూచకాలు, వేద 

మంత్రాలు... ఈ 'సామెతలన్నీ (పజల. నిత్యప్యవహారరిలో: పుట్టినవే, కవి. పండి 

త్రులు, _.కూర్చినవి ఛాలతక్కు.ప, తన కాలంనాటి జనజీవనంతో ఆత్యంత ' సన్నిహిత 

పటం కలిగించుకొని నాటి (పజల జీపిన శుధానాన్నే. తన. కవితా వస్తువుగా 

గ్రహించిన వేమన పద్యాలలో ఎక్కుపగా సామెతలు, నానుడులు చోటుచేసికోవడ ౦ 

తందువలననే జరిగింది. “పిన జీవన విధానం దక ఆయన సామెతలను ఎక్కు 

వగా (గహించినాడని చెప్పపీచ్చును: ' (నాడు- నుడి] యే నానుడిగా మారింది. 

ఆనాటి పెద్దల అనుభవ పోర్వకమై మెన' వాక్యోలె' సామతలు. ఇవి రసగుళికలు. 

 మెతల౦దు సైతం ఎన్నో ఆఅల౦క్తా రాలున్నాయి.. సామెతను వాడుకోవ 

Se మ DOSE మలై. న అలంకారాలుగా మారడానికి అవకాశం 

వున్నది." సాధారణంగా “ఉపమోలంకారొర ద్యోష్టాంతాల్ంకొరం' ఎమొదలగున వీ 

కొలది భేదంతో మారిపోతుంటాయి. : అటువంటి కొన్ని సామైెతలలో ఉఫమాల6 

కౌరాదులు ఎట్లా వుంటాయో సరిశీలింతాం, _ 
oe హో లోట 
&- wre "గ స్స 

* Bt ం 

ఢాన్నిబ 

'*ర్రాముని వంటి రాజం" -' " 

హనుమంతుని"వంటి బంటు అవ్యుడే వుంటాడు 

యథా.రాజ తథా పజ..అనే .భాస్టం స్ఫూరింజేది ఈ- సామెత, - 
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"నమ్మి నాన వోప్తే 

పుచ్చి బురలై నట్టు." 

ఒక వ్యకిని మనం నమ్మి, ఆతని నుండి మంచిని ఆశించినపుడు, ఆతని నుండీ 

మనకు చెడు యెదురై న సండర్భాల్లో, యిటువంటి సామెతలు వాడుతుంటారు. 

వ్యవసాయదారులు విత్త నాలకొరకని కొన్ని రకాల ధాన్యాలను బూడిద కలిపి, 

"వేపాకు కలిపి, నిలువ వుంచుతారు. తరతరాలుగా ఈ విధంగా విత నాల నిలువ 
జరుగుతూ వస్తున్నదే. కొని ఏదైన లోపం జరిగినపుడు ధాన్యం పుచ్చిపోవడం 

జరుగుతుంది. అనుభవ పూర్వకంగా వచ్చిన ఆ నిజొన్ని జరిగిన మరో సంఘట 

నకు పోల్చి చెప్పడం జరగడ౦వలన ఇది ఉపమాలంకారము, 

సాధారణంగా సామెతలలోని అలంకారాలతో ఉపమానం మాత్రమే చెప్ప 

బడుతుంతి. అప్పటి సంఘటన ఉపమేయం. దానితో పోల్చుకోవలసి సస్తుంది. 

అటువంటి మరే సంఘటనతోనై నా ఈ పోలిక కుడురుతుంది. జానపద సాహిత్య 
_ప(కియలలోని బహుళార్థ సాఢకత అది. 

ఒక్కొక సామెత పల్లె పజల సాంఘిక, ధార్మిక, నైతిక జీపనము నాధార 
గా జేసికొని, అనుభవసారాన్ని పిండి ఠసగుళికలుగా జేసినదే అందుకే అది i 

జానపదుల భాపపరిణతికి పరిపక్వ ఫలంగా పరిగణింపబడుతున్నది. 

“అత్తా: నేను మనుం బోళ, 

సీ కొడుకు ఆకటి కోర్వడన్నట్లు,' 

మనం చెబుతున్న మాటకు, చేస్తున్న పనికి పోత్తుకుదరనపుడు, కపటంతో మనం 
చెబుతున్నదీ, చేస్తున్నదీ 'వేరై నపుడు, ఈ సామెతను వాడుతారు. 

ఒక ఇంటి కోడలు 'మనుం బోతున్నది.' తనకు ఈపాటికే పెళ్లయింది 

భర్తా, అతా వున్నారు. ఆమెకు ఈ సంబంధం నచ్చక, మరో పెళ్ళి చేసికోదల 

చింది. అత్తతో ఆమాసే చెబుతున్నది. బాగానేవుంది, కాని, "నీ కొడుకు ఆకటి 

కోర్వడు,' అని తన భర్తపై సొనుభూతీ, (పేమా _పకటిస్తున్నది. ఆతని మీద 
(పేమ అనేదే పుంపే మరి ఎందుకు విడిచి పోతున్నది? ఆమె కతనిపై (పేమలేదు, 
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కాని (పేమ ఉన్నట్లు మాటల్లో (పక టిస్తున్నది. ఇటుసంటిదే ఏదైనా సంఘటన 

జరగవచ్చు. దానిని దృష్టిలో వుంచుకొని ఈ సామెతలు చెబుతుంటారు అనుభ 

వజ్జులు.  పల్లెలలోని (ప్రతి వాడూ ఎన్నో సామెతలను తమ సహజ ధోరణిలో 

మాటల్లో దొరిలిస్తుంటాడు, 

కవి, పండితుల రచనలలో వచ్చే వారి సామెతలు కృతకంగా వుంటాయి. 

జానపదుల సంభాషణల్లో గేయాబ్లో నచ్చే సామెతలు మణులంత వీలు వెనవీ, 

వెలుగ నవిగా వుంటాయి. 

ఉపమాలంకారంతో కొన్ని సామెతలు : 

“మ్యాకనోటికి తాటికాయ అబ్బనట్లు.' 

“ఆడలేక మదెలమీద పడి ఏడ్చినట్టు.' 
2 ౧ 

“గాలికోయే కంప 

మాడ్డికి దగిలిచ్చుకున్నట్లు. 

“కొండను తవ్వి ఎలుకను బట్టినట్లు.' 

“చల్లకు వచ్చి ముంత దాచినట్టు,' 
se) ౧ 

'చెఆకు సిప్పికి ఈగలు మూగినట్టు.' 
౧m 

'తొత్తపలె పాటుపడి - వొరవలె తిరుగాలె.' 

'మదెల వోయి రోలుతో మొర సపెట్టుకున్నస్తు." 
టి యు రం 

'రాల చెల్కల గుంటుక డోలినట్లు." 
(ag) య 

"అందని పండ్లకు అ(రులు సాచినట్లు.” 
య a) 

"చెర బరదోలి కొమ్ములకు బ్యార౦ జెట్టినట్లు." 
లం ళం ఎ ౧౫) 

"యాదప కులంలో ముసలం బుట్టినట్లు.' 

“ఎడ్డులాగ దిని = మొద్దులాగ వంతడు." 

మొదలగు సామెతలను పరిశీలించినపుడు అవి ఒక్కొక్కటి ఒకొక్క సందర్భా 

నికి చక్కగా అతికి వివరించి చెప్పే విపుల కావ్యంగా తోస్తాయి, సాధారణంగా 



డానవదంలో' అలంకారం CHG 

సామెతలు లోకోకు, లకు వరి ంచిసా అందులో""ప "పె విధంగో ఉదాహరణలను పరిశీలిస్తే 

ఉపమేయాలు' లుప్య ౦గా వుంటున్నాయి; జీవితానుభవ సంఘటనలను ఉ ఫ్రమేయాల్లో 

“ఆయా సన్నివేశాదుల. (పకారం పొదివించుకొని తగిన ఉపమానాలను మాత్రమ 

వెలువరించటం జరుగుతుంది, మ ఏక్కువ 3 = ERE 

౨౨. పైన ఉదహరిఠచిన "ఉపమాలరకార ఉదాహరణలు 'జోన పదుల: -కళాహృద 

యానికి కొన్ని మచ్చు తునకలుమా(తమే వీ నిసి: స్థాలీపులా క న్యాయ ౮గాగమని రిచి 

నపుడు జానపదుని భాపనా బలమెంత రమ్యమయిండో = రసహ్యాజయు లకు 

స్సురింపక మానదు. 

జానవదుల భాష సునిశితం, భావుకత (పత్యం: ఏవో" లేనిపోనీ పయి 
లతో కృతిమ కల్పనలు చేయడం వారికి తెలువదు. =. నిత్యజీవితంలో కానవచ్చే 

పస్తువులతోనే పోలికలు చూపుతారు. “అదే. వారి "కల్పనకు, భావుక తకు నికషం. 
కాయకసురులతో, చెట్టు పుట్టతతో- వారి “పోలికలుంటాయి. అనే అర్హతగల 

హృదయాల నాకట్టు కుంటాయి. జానపదుల ఉపమాసాలను, "వారి ఉపమాలంకార 

నిర్మాణమును, అందలి పటిష్టత, రమ్యత. నాయాలా(గంగో పరిశీలించినపుడు, 

“ఉపమా కాళిదాసస్య' తో బాటు. కడ ఫమాఎజాన పద వో అనుటలో ఎంతో బొచిత్య 
మున్నదని చెప్పవచ్చును. ఇట కాళిదాసు... నుగొరవపరచుటశాదు. జానపదుని 

ఉపమాలంకారనును గౌరవించి, తగు ॥ స్థానము, నీయ: యత్నించుటియే, అందుకే 

“అలంకార సృష్టి విషయంలో జాసేపదునకు జానపద్రుడ్తే సాటి జానపదులు అలం 

ర (నష్టలు, అన్యులు (దష్టలు.'1! అని. ఈ.సాహీత్య రహస్యముల నెజింగిన 
wy 

వారంటున్నారు. 

,విగత జీవుడై పడియున్న చేదమూర్తి. 

యతని వేత సంజీవితుడై...వెల్లింగె . 
దనుజ మంత్రి ఉచ్చారణ దక్షుచేత i 

అవిహిత౦బగు శోబంబు నట పోలె.'2 
"a, Me 

(14:..జొనపద కవిత్రాళాస్త్రాలు = అముద్రితం, డా" యెల్టండ రఘు మాణెడ్డ దా 

ఇటీ ఇతే మహాభారతం, i L-8-127. 
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జానపద సాహిత్య _ప్యకియలలోని అలంకార సృష్టికి, (గ్రాంధిక సాహిత్యంలోని 

అలంకార విధానానికి పోల్చుకొని చూడడానికై మచ్చునకు మహాభారతం నుండి 
ew 

పె పద్యం ఉదహారించడం జరిగింది; ఉపమాల౦కార లక్ష్యానికి, 

— 000 — 

రూపకొలంకాఠము * 

ఉపమేయమునకు ఉపమానముతో అభేదమునుగాని, తాద్రూప్యమునుగాని 

వర్షించినపుడు ఆది రూపకాలంకార మనబడును. ఉపమేయమైన (పస్తుతమునకు, 

ఉపమానమైన అ(ప్రస్తుతమునకు (తో) అభేదము చెప్పుటవలన (శ్రోతల హృదయా 

లలో అదే ఇదను భావన కలిగించి ఆనందము నొందించుటయే ఇందలి 

ముఖ్యోద్దేశము, 

“గంగమ్మ తల కురులు. 

ముట్టి నొక్క వూడలమ్మ. 

గంగాదేవి శిరోజములు సుదీర్హమ. లై సుందరమలై నవని చెప్పదలచుట ఇచట 

(పధాన భాజం. మట్టిపూడ నెరుగని (గామీణుడుండడు. ఆ పూడలకు ఆమె కురు 

లకు అభేదము చెప్పినారిచట. దీనినే అలంకారికులు రూపకమని పిలిచినారు. ఇది 

విశేష భాససగలవారు మా(త్రమే చెప్పగలిగేది. మట్టివూడ, మట్టి యొక్క సనాతన 

త్వమును, దాని గంఖీరత్వమును, జొదార్యమును తెలియజేయును. అళక్లే ఆమె కురులు 

కూడా. శిరోజములను ఆక్కడక్క-డ శృంగార దృష్టితో వర్షింతురు. ఇక్కడ 

అట్లాకాదు. ఆమె జగన్మాత. ఆమె శిరోజముల నూతగా గొని లోకములోని (వజ 

లందరూ ఊయల లూగగలరు, (ప్రపంచమంతా ఆమె సంతానం. ఇచట మట్టి 

వూడలతో ఆమె కురులకు అభేదము చెప్పుటలోని జొచిత్య విశేషము ఇడే, 

'ఇన్నాండ్ల వాండ్లమే ఇంతిరో మనమూ 

ఇటువంటి సుందరుని ఎన్నడెరుగామూ 

గుంపు తుమ్మెదలు గదె కొడుకు ముంగురులు, 
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కృషుని ముంగురులు గుంపు తుమ్మెదలు, తుమ్మెదల గుంపునకూ, కృష్ణుని కురు 
ణు 

లకూ అభేదత్వం; ఆరోపితమైంది. ముంగురులు. నల్లని వనియు, తుమ్మెదల 

గుంపులుగా, వరుసలుగా, కొంత నిడివిగలవి కూడావని చెప్పదలచుట, అందమైన 

వనుట ఉద్దేశము. 

“చుక్కలన్నీ ఒక్కటాయె 

సూరుడే బాసింగ మాయె 

గామా సీతా పెండ్షినాడూ 

కొరా పిలగా 

రాజూనాలే తలువాలు.' 

ఇది మూట పొట. మోటగొడుతూ మోహానంగా గొంతెత్తి గాన మొనరిస్తున్న 

జానపదుని రామభకి, పరాకాష్ట కిది (ప్రతిబింబం. ఇందులో తాద్రూస్య రూపకానికి 

రెండుదాహరణలు కలపు. 

సీతారాముల కళ్యాణాన్ని వూహించుకున్న జానపదుని మనో ముకురంలో 

బాసిగం తలకు కట్టుకున్న రాముడే (పతిబింబించాడు. ఆతని నొసటి చాసిగం మన 

జానపద భాపుకుడికి సూర్యబింబమయింది. (ప్రపంచములోని పిపీలికాది సమస్త 

జీప జొాలముల _బతికిస్తున్న సూర్య భగవానుడే-రాముని నొసటి బాసిగమయినాడు; 

రాముడో మరి! ఆయన జగత్యళ్యాణదాత: తన కిష్టమెవ ఉత మ సాయకుని 

మహోదాత్తునిగా వర్ణించదలచిన జానసదుని ఆశయమిచ్చట నెరవేరినది. సీతారాముల 

తల(బాలు 'రాజనాలు', (శేష్టమైన ధాన్యము రాజనాలు. అందుకని వానికా పవిత్ర 

కార్యమున స్థానము గల్చింపబడినది. ఈ భావమే. 

“సీతమ్మ తల (ణాలు 

చిట్టి ముత్యాలు 
(wa) 

రామయ్య తల(జాలు 

రాజ భోగాలు, ! 

1, ' భదాచల౦లో సీతారాముల కళ్యాణం సందర్భంగా రేడియో ద్వారా చేసిన 

(పత్యక్ష వ్యాఖ్యానంలో డా।। ముకురాల రామారెడ్డిగారు చేసిన కవితా గాసం 
ను౦డి, 
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అని నేటికవులచేత గానం చేయించింది. తెలుగుదేశంలోని మేలుశాతి పంగడాల 

ధాన్య విశేషనామాల గై కొని, ఆదర్శ దంపతులై న సీతారాముల వివాహమున వర్షిం 

చుట సముచితమే. సామాన్యముగా సీతారాములు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, మున్నగు 
విధంగా ఆది దంపతులను మాళ్ళమూర్తుల పేరు మొదట పచ్చేటట్లుగా పిలవడం 

సరిపొటి. కాని యిచట జానవదుడు “రామా సీతా పెండినాడు.... అని పిలుచుట 

గమనార్హము. అది రామయ్య చేతులమీద నడిచే సీతాయణం కనుక జానపదు 
ణి #2 ణి జీ హి 

డిక్కుడ రామా సతా పెండి అనుట సమంజసయి అనవచ్చు. 

"రత్న ఖచితమైన నూత్న 
రత్న పీఠిపైన రామ 

రత్నమూను, సరన సీతా 
రిత్నముని చిరీ 

ఇది అభేదాత్యక మెన రూపకం, 
యూ 

“అమ్మణ కన్నుల్లు తమి పవ్వుల్లు 

తమ్ము పువ్వులలోని కమ్మ తేనెల్లు 

కిలకిలా నవ్వితే కలువల్లుపూసె 

కలుప పుప్వులేమొ కలికి చూపుల్లు. 

ఇది తారూవ్య రూపకం, ఈ విధంగా జానపదుని హృదయం నుండి వెలువడిన 
రూవకాలంకారాలు సాహిత్య సౌందర్యానికి స్వరూపాలగుచున్నవి. మరొక వుదాహర 

ణను పరికిసే యిందలి మరికొంత వె విధ్య విశేషం స్ఫూరింవగలదు. 

'పొండ మొక్కటే లేదా మృగము 

దొడ్డ యేనుగం డీ!" 

పరాహావతార కథలో ఆ వరాహాధిక్యతను షర్జించు సందర్భములోని ఈ గేయ 

భాగము. ఆ పరాహము యేనుగే, కాని తొండ మొకటి మాతం లోపించింది. 

ఆ వరాహము దొడ్డ యేనుగని చెప్పి, ఉపమానమైన యేనుగునకు ఉపమేయమైన 



బొనపదంలో అలంకారం 120 

సరాహమునకు అభేదము చెప్పుటవలన ఇది అభేద రూపకమయినది. కాని యిది 

తొండము మా(త్రము లేనిదై నది. లేక పోవుట న్యూనత్వ (పతిపాదకము. కావున 

ఈ ఉదాహరణము న్యూనాభేద రూపకాలంకార మగును, 

గ్రాంధిక సాహిత్యంలోని కొన్ని పర్జనలను గమనించినపుడు, జొనవడ 

సాహిత్యంలోవున్న అలంకార లక్ష్యాలకు యివి అనుకరణలా! అనిపించక మానవ్న. 

“కొండొక వాలమున్ 

కురుచకొమ్ములు, అన్నువలై న పీ నులున్ 

నిండిన నీలమేఘరుచి నెక్కాను 
ఉన్నత దీర్గ దేహమున్ 

రు 

చండతరాస్య మండలము 

సర్వ భయంకర లీల (గాలగాన్ 

తొండము లేని భదకరితో 

నెనయైన పనీ పరాహమున్.” 

అను వద్యములోని చివరి పాదము, పైన వుదహరించిన గేయపాదాలగు- 

“తొండమొక్క_టీ లేదా మృగము 

దొడ్డ యేనుగండీ." 

అను వానికి (పతివింబమువలె నున్నది. గేయంలో రూపకాలంకారం, పద్యకవి 

కూడ దానిని రూపకాలంకారంగానే తీర్చిదిద్దినాడు, 

అంగుళీ సలవం౦ంబుల హస మెతి 
సక, ఆశాల అణా 

గౌరి నాశీర్వదించె అక్కపట వటుడు. "* 

1. వికమార్క- చరితము = జక్కన. 

2. హరవిలాసము - శ్రీ నాథుడు. 
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మొదలగు అలంకారాలు (గ్రాంథిక సం(పదాయమైస కవి సమయాలతో (గాంధిక 

సాహిత్యంలో కోకొల్లలు, జానపద సాహిత్యంలోని సౌలభ్యము అలంకారాల 

విషయంలో మిగతా సాహిత్యాలలో కొరవడుతుంది. 

పొడుపు కథయొక్క ఒకానొక (పధాన లక్షణం రూపకాలంకారమని 

విమర్శ కులభిప్రాయవపడుతున్నారు.! రూపకములేనిదే పొడుపు కథయొక్క ఆశ 

యము నెరవేరదు. కావున పొడుపు కథలలోని చాల వానిలో రూపకఛాయలు 

(సత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో కనబడుతూనే వుంటాయి. 

“తల్లి గరగర 

తండి పీచు పీచు 

బిడ్డలు రత్న మాణిక్యాలు." [పనస] 

బిడ్డలు రత్న మాణిక్యాలే, అందువల్ల ఇది అభేదాత్మకమయిన రూపకం. 

పొడుపులో రూపకమయినది విడుపలో ఉపమయో, విరోధాభాసమో కాపడానికి 

అవకాశముంటుంది. చాల పొడుపు కథలు ఇమే పుంటాయి.. అఠదువలననే 

పొడుపు కథ (పధాన లక్షణం రూపక మనుట, 

'రాజువారి తోటలో రోశాపూలు 

చూసే వారేగాని, కోనేవారు లేరు.* | [నత్ష్యత్రాలు] 

'రూకలేంచలేము = చావచుట్ట లేం," [చుక్క-లు-ఆకాశం ] 

మొదలగునవి రూపకాలంకారాన్ని కలిగిన పొడుపు కథలు. 

“మాట పానకం, మనసు విషం." 

అనే సామెత, తీపి మాటలు మాటాడి, అపకారం చేసేవాడిని గుణించి జానపదులు 

వాడుతుంటారు. ఇది రూపకం. మాటకు, పానకానికి భేదమేలేదు. మనసుకు, 

విషానికి తేడాయే లేదు. అందుచే ఇది అభేదాత్మక రూపకం. 

“కడుపులో కతెర్లు-నోట్ల సక్కెర్లు,' 
అల 0౧ Mm. ౧ 

అనే సామెతకూడా ఇదే భావాన్ని వివరిస్తుంది. 

1. తెలుగు పొడుపు కథలు. డా! కసిరెడ్డి వేంకట రెడ్డి 
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అతిశయోక కలంకార ము $ 

ముఖ్యోద్దేశము _పకృతమును పర్ణించుటయే. లోకములోని సహజత్వము 

నతిశయి ౦ చి నర్జించుట దాని ద్వారా (పస్తుతాంశమును విపరించగల్లుట అతిశయో క్రి 

ఆలంకారమగును, 

అద్భుత వీరాదిరసములు, అతిశయో కి మొదలగు అలంకారములు అనినచో 
జానపదుల కెంతో ఇష్టం. వారి కుసుమ వేల హృదయంలో వాని పరిపక్టతను 

గమనింతము, 

“ఏడు మల్లెపూల యెత్తు మా పిల్ల 

ఎండకూ వానకూ ఓర్వలేదమ్మా :" 

అమ్మాయి నత్త వారి కస్పగించునప్పడు "అమ్మ" గారింటి వారనే మాట యిది, 

వాళ్ళమ్మాయి ఏడు మల్లె పూలంత బరువు మాతమే వుందట: వివాహ వయస్సు. 

లైన వారెపరై నా యింత తక్కువ బరువుగా నుండురాః: అది సాధ్యమా: కాదు. 

అసహజము, సహజత్వమునతిశయించి హైన్సిన్ల పర్ణన కావున ఇదె అతిశయో డ్రి, 

వారి అమ్మాయి కోమలమైనది, సుకుమారమైనది మోటు కష్టము చేయలేదు. 

జా(గతగా చూచుకోమని మృదవుగా చేసిన హెచ్చరిక యీ గేయంలో ధ్వనిస్తుంది. 

అమ్మాయి ఏడు మల్లెలెత్తు అని ఆతిశయం చెప్పడంలో వారికి తమ కూతురుపె 
(cw 

(పేమ, ఆమె జీవితం సుఖమయం కావాలనే తపన, అంతర్గతంగా గోచరిస్తాయి, 

“సీతమ్మ చితకథ చెప్పేటి వేళ 
అడవిలో పచ్చాకులవె భగుమనును, 

సీతమ్మ ఠి ష్టాలు చెవిలోన బడితే 

నల్ల జాణపు రాళ్ల నీళయి కరుగు, 

సీతమ్మ చెర కథలు చెప్పుతుంయేని 

అడవిలో వృక్షాలు ఆగ్నులై మండు." 

ఇతిహాస పురాణాల్లో పాతి(వత్యానికి, పవి|తతకు, శోక సహిష్షుతకు సీత మారు 

రూపం. కష్టపడుతున్న (గ్రామీణ వనితలు అందుకే 'నాకు సీతమ్మ శెర' వుండదని 
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అంటుంటారు. అటువంటి సీత బాధలకు సంబంధించిన కథలు చెబుతున్నపుడు 

అదవిలో మంటలు మండడం, రాళ్ల కరిగి నీళ్ల పారడం, మొదలగునవి జరు 

గునా? జరుగవు. ఆఅందుపలన ఇది అసహజము, కొనిఆ నర్ణనలు సేత కష్టాల 

తీ(వతను తెలుపును. కావున అతిశయోకి అగును. అతిశయోక్తి అలంకారానికి 

లక్ష్యమైన పై పె గేయాన్ని చదివినపుడు, కాళిదాను శ్లోక మొకటి గుర్తుకు వస్తున్నది, 

కపయః న. పపన ల 

హనుమంతుడు సీతా కుశల వార్తను రామునికి నివేదించినాడు. అదివిని రాముని 

విరహతాపము చల్తారినది, రాముడు చల్లబడినాడు, శిశిర బుతువులో రాముని 

విరహతాపముచే కాగుచున్న ష్ ల ies తతత సుఖముగా, వెచ్చగా పడుకొనిన 

కోతులు రాముడు చల్ల బడగానే శెల శిఖరములుకూడ చల్ల బడుటచే శీతల బాధవలన 

దానికి కారకుడె స హనుమంతునిపె కోపించినవి. 

ఈ శ్లోకమున వాద్య సిద్ధ్యంగమనే గుణీభూత వ్యంగ్యము కలదు. 

యోక్సి అలంకారము. జానపదుడు స్వేచ్చగా పొడుకున్న పాటకు, లక్యలక్షణాలతో 

చెప్పిన కౌళిదాసుకు ఎంతటి పోలికలున్నవో గమనింపపచ్చును. జానపదుని భావనా 

పటిమకు ఇది ఉదాహరణను. 

“ధీరుడు నస్తాదు పాపన్నా పాపన్నా 

రాయుడు సర్వాయి సొపన్నాః 

వాడియొక్క పేరు జెప్పితే 

పొట్టి పిచ్చుక పొలం చేరదు 

ఊర పిచ్చుక ఊరు చేరదు 

1, రఘువ౦శము - కాళిదాసు. 
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కవుజాలూ కారాడు నండీ. 

-నకౌ్మలు నాట్యాలు దొక్కు-నూ 

వందూలూ పరుగెత్త సాగునూ 

వాడి పేరంజే 

వందికొక్కులు డోలు కొడ'వీ 

దొంతి కుండలు గంతులేస వీ 

పసిబిడ్డలు పాలు దాగరూ 

గురాలూ గుగ్గిట్స నమలవూ 

యేనుగులూ మేత నందవూ 

వాడిపేరం'పే 

ఢిల్లీ దర్బారు పడకునూ 

గోలకొండలా స్త్రీల పడకురా 

క్డ్రప జిల్లాలు సడకురా 

వాడి పేరం'పే 

కందనోలూ మాలు లొణుకురా 

వాడిపేరం' పే 

మైసూరి జిల్లాలు వణకురా 

వొడ౦ పేను 

చెన్నపట్నం పడకురా !' 

దేశ గౌరవాన్ని, జొతి గౌరవాన్ని నిలుప్పటకై తమ సర్వస్వాన్ని త్యజించి, శతృపు 
లకు సింహనస్వప్నమై, గుండె గాలమై పరాయి _పభుత్వాలను గజగజలాడించిన 
వఏీరపుతుల నందజీనో ఆం(ధమాత కన్నది, వారిలోనొకడు సర్వాయి పాపన్న, 

ఆతని పేరు చెబితే వర్ణించదిడినవన్నీ జరుగుతాయనడం లోకనై జం కాదు. అయినా 
ఆతని వీరత్వాన్ని పర్టించడానికి, చిత్రించడానికి చేసిన ఈ యత్నమే అతిశ 
యోక్తియై, కథానాయకుని ఉదాత్త తకు, వీ రత్వమునకు అద్దము పట్టినది. సహజత్వ 
మును అతిశయించినది కావుననే ఇది అతిశయోక్తి, 
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నురోవీరుడు బొబ్బిలి పాపారాయుని కథలో- 

“పాపారాయుని పేరు జెప్పితే పారదు తుపాకి 

పాపారాయుని పేరు జెప్పితే 

పసిపిల్లలూ నిద్రవోవరూ 

పారే పక్షలు భయము జెందునూ 

అడివిన జంతువులాటలాడునూ 

ఏనుగు గున్నా లెగిరీపడును 

సింహంరాజుకు చెమట బట్టురా:' 

పాపారాయుని వర్ణనలో గూడా అతిశయోకి,యే (గ్రహీంచబడింది. పేరు చెబితే 
తుపాకి (పేలక పోవడమనేది శాస్త్రరీత్యా నిజం కాదు. ఆ్లే పసిపిల్లలు నిద 

వోక పోవడం, పాలు ముట్టకుండడం, అడవిలో జంతువులుకూడా హడ లెత్తి స్ 

డం మొదలగు అతిశయాల వర్ణన వలన పాపారాయుని పరా_కథూదుల ఉత్యష్టత 

స్పష్టంగా చితింపబడి అతిశయోకి, అయింది. అ'ప్లే_ 

'భటుండం టె సామాన్యుడు కాడూ 

కూరుసుం టె ఒక గున్నా సింతా 

లేశితేను వొక తాడీ పొడుగూ 

అజాను బాహుండు 

ఆతని పేరే భయ్యన్న లింగమూ:' 

భయ్యన్న లింగం వీరుడు. పరాక్రమ వంతుడు. ఆజానుబాహువు, సామాన్యమైన 

మానవులలో అటువంటివారు అరుదు. అంటి ఆతను కారణజన్ముడు. నా౩ విష్ణు 

పృథ్వీ పతిః" అన్నట్లు ఆతనిలో భగవద౦ళ గోచరిస్తు న్నది. ఇప్పటి భటుడై నా, 

రేపటి చ్యకవర్సివలె వున్నాడు. తేజస్కరమైన ఆతని ముఖదీపి కి అనుగుణంగా 
వుంది భయ్యనలింగం శరీర సౌష్టవం. ఆతడు కూర్చుంసే గున్నసింత, గున్నచింశ 

అనగా మధ్యరక మైన చింతచెట్టు... చింతచెట్టు మన నిత్యజీవితంలో సంవత్సర 

మంతా ఉపకరిస్తుంది. 



శొనపదంలో అలంకారం 126 

'విగిరి చినయంత మొదలంట చిగురుకోసి 

పూసినంతట దోసిళ్ల పూతదూసి 

కాయ మొదలిడ వామన కాయలం౦టు =.“ 

పండూ, కనైలు, చక్కటి నీడతో జీవితమంతా [పజలమేలుకే ఉపకరించేది. 

అరు త చెట్టుకు తల్లిగారి ౦టికి పోవడానికి తీరదు" అని అనేది. అటువంటి 

గున్నచింతతో కూరున్న భయ్యన్న లింగం పోలిక. అంహపే ఆతను సైతం తన 

జీవితాన్ని పరోపకారంకొజతై వినియోగించేవాడని భానం. మరి లేచి నిలబడితే 

ఒక తాటి చెట్టు. ఇచట తాటి చెట్టుతో పోలిక, తాటిచెట్టు ఆ౦(ధుల కల్పవృక్షం. 

మన సాహిత్య సంస్కృతీ పరిరక్షణలో ఈ తాళ వృడ్షొనికి ఎంతటి (ప్రాధాన్యత 

కలదో భయ్యన్న లింగం లేచినిలబడి, కర్శవ్యోన్ముఖుడైతే సైతం అంతే, 

అన్యాయాన్నెదిరి ౦ చేందుకు, ధర్మరక్షణకు నడుం బిగించిన వీరుడు భయ్యన్న 

లింగం. అతనిని చింత, తాడిచెట్లతో పోల్చుటలోని బొచిత్యం ఇది. ఎంత ఉన్నత 

దేహుడై నా తాటిచెట్టంత వుండటం అసహజం. కూర్చుంటే చింత చెట్టంత పుండ 

టం కూడా అంతే. కావుననే ఇది అతిశయోకియై భయ్యన్న లింగం ఉదాత తను 

చాటింది, 

“కంటీకీ కాబటూకా బెట్టి 

కడువా చంకాను బెట్టి 

కళ్ల సీళ్లు కడువ నిండెను గదరా 
ళ్ 

చల్ మోహాన రంగా.. 

ఎంత ఏడ్చినా కంటినీరు కడవ నిండడం అసహజం. దుఃఖాతిశయమే అ 

జానపదునికి అతిశయోకి అత్యంత (ప్రియమైనది. అంతమా త్రంచేత 

అతడు అనౌచిత్యమునకు పాల్పడ తాడ నునది అసత్యం. జొచిత్యమును . పోషినూనే 

అతిశయోక్సులు నిర్మిస్తాడు. 

"మా మామ గడ్డాము బగిరి గడ్డాము 

ఇదిల్తిచ్చి చూసేను ఈపి పేనుండు 
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పార పట్టి చూస్తే ను పందికొక్కు. ౦డు- 

ఎమూడూర మంగళ ముందు బవిలంపి 
రయం (ne) య 

వొగతట్టు గొరిగికే వొగగోనెడాయె 

వాళ సెలె ౦డకి సవరాలు ఆయె 
(ag) లం ap 

దూడలకి తలుగాయె దుక్కి మోకాయె 

పెరిగిన గడ్డంలో పందికొక్కులుండడం. కొరిగిన గడ్డం వెంట్రుకలు సపరాలు, 

తలుగులు, దుక్కి. మోకులు అయినపని వర్ణించడం సహజాతిశయం. అందుకే 
ఇది ఈ అలంకార లక్ష్యమగుట. 

గోరంతను కొండంతబేసి వర్ణించడం, సంబంధం లేకున్నా సంబంధాన్ని 

చెప్పడం, లోకములోని సహజత్వాన్ని అతిశయించి చెప్పడం జరిగినందువల్ల, 
య 

ఇచ్చుట అతిశయోక్తి, 

పొడుపు కథలలోని అతిశయోక్తులలో ఎక్కువగా రూ పకాతిశయోకి 

కనబడుతుంది. 

4 

రాజు నల న ఇ 

వణాని పచ్చన 

కనుగుడు తెలగ 
(a టి, 

కలి పుల్లన. [ తాటిచెట్టు, ఆకు, లు౦జ, కల్లు ] 
ని ag) 

లంగా పరికీలించినపుడు పొడువు కథల లక్షణాలన్నీ సన్నిహితంగా కనబడినా, 

క్షుదృష్టికి వాని అంతర్గత భేదాలు తోచక మానవు. హ్ ల 

'ములుకోల కకెమీద మున్నూ్నూరి ండ్లు 
అ మ్. 

మున్నూూరి౦ డ్రకు నన్నూరు తలుపులు 

నన్నూర తలుపులకు ఒక "పే గొశైం. [నూగు చెట్టు] 
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“వాడు నీల్లమీద జాడలు గడ్తడు' అనే (పయోగం మనలో వుంది. 

ఏమా(తం ఆధారంలేకున్న జరిగిన కార్యానికి కారణాన్ని ఊహించగలడనేది భావం, 

అటువంటిదే 'ఆవులిసే 'సీగులు లెక్క పెడడు" అనేది. ఇవి రెండూ అతిశయోక్సు లే, 

సక్రమమైన వాని ఊహాకు కొలమానములు ఈ సామెతలు. 

“వాడు నోట్ల నాల్కెలేనోడు,* లేక “నాలికె చచ్చి నోడు' అనే పలుకుబడులు 

సైతం జానపద౦లో పున్నాయి. నోరుచేసి గట్టిగా మాట్లాడడసి, వాదించడ సీ 

భావం. ఇవికూడా అతిశయోకు లే, 

'ఆ పిల్లవాడు పెద్దలకు తలలోని నాల్క-' అన్నపుడు రూపక ఛాయలు, 

వాచకలుపోమ మరోవిధంగా చెబితే, ఇంకోవిధంగా చెప్పినపుడు అతిశయోక్తి * 

'ఈ విధంగా ఒకే పలుకుబడి రకరకాలుగా మారుతుంది. 

“వానిచీల బంగారుపంట పండింది,” 

"ఈ వాన శినుకుకు ఒక రూపాయి పండుతది ' 

“రూపాయల వాన కురిసింది.” 

మొదలగునవి కొన్ని అసరంబ౦ధ సంబంధాతిశయోకి కి ఉదాహరణలు. 

—o00 - 

దృష్లాంతాలంకారము ; 
రు 

రెండు వాక్యాలకు బింబ (పతిబి ంబత్వమున్నపుడు అది దృష్టాంతాలంకార 

మగును. 

ఏ భాషా సాహిత్యాదుల పరిశీలించిన, అధికముగా నుండు అమాయక జన 

మును దృష్టియందిడుకొని వారికి సుబోధమగునట్ల చెప్పిన కవిత్వమే అధిక జనా 

దరణ నందినది. తెలుగు సాహిత్యంలో పేమన కవిత్వం, అందలి దృష్టాంతాలు 

అటువంటివే. హిందీలో కబీరుదాసు అటువంటివారే. వీరి 'దోహలలో' నూటికి 
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తొంబది పాళ్లు దృష్టాంతాలంకారమే వుంటుంది. సామాన్య జనానికి సైతం అంటు 

బాటులో వుండి, అవగతమగు సౌలభ్యము దానికుండుటయే యిందుకు కారణము 

కావచ్చును. సులభంగా ఎదుటివారికి అర్జమగు ఒక వాక్యము, పోలికను చెప్పి 

ఇదియు ఆట్టిదే అని _పస్తుతమును చెప్పుటవలన చెప్పదలచిన విషయము నుస్ఫష్ట 
మగును, 

జానపదుల కొన్ని దృష్టాంతాలు : 

క్ని 

ని యెకుగు సుజ్ఞానుల మరుగు 

ని యేమెరుగు తం బరువు 

ర 

కజొని 
ద 

నాగ స్వ 
టల 
౧౧ 

గ "న G 

నూ నాగన్న యెరుగు 

డే వుండేటి చెడిగు యేమెరుగు.' tl 

నాగస్వరము పొటలోని దొవిత్యము రసరంజక త్వాన్ని నాగన్న యెరుగుట, చెడుగు 

యెరుగకుండుట, ఒక ss అన్తే సుజ్జానుల రహస్యాలను జ్ఞానులు మాత్రమే 

యెరుగగలుగుట, ఆజ్షొనులు శెలియలే3 పోవుట మరో వాక్యము, ఇక్కడ ఈ 

రెండు వ వాఠ్యాలకు పళ ప్రతిబింబ భాఎముండుటపవలన ఇది దృష్టాంతమయింది. 

నాగుపాము నాగస్వరము నందలి సంగీత మాధుర్యమున తల్లీనమై ఆడును, 

ఎదుటివారు తన కపకారమొనరింతురని తెలిసియూ నాగన్వరమును మెచ్చి 
మనసిచ్చి ఆడుచుండును అన్తే జ్ఞాని సైతం తనతోడి జ్ఞానుల సాంగత్యము 

కొకు పరితపించి వారి జీవిత రహస్యాలను యెజు౦గుటకై (శ్రమాదులకోర్చి 

యత్నించునుగాని, వెనుదీయడని, జ్ఞాని బొచిత్యముగూర్చి చెప్పిన గేయములోని 
ఉదాత్సత ఇది. - 

'పొశలా పొడలా గట్టనడుమానేరా 

పొడిసీ నాదీ రా సందామామా 

సందామామాేే గందామేలోయ్ 

సంసారీకీ పిన్న చిన్నెలేలోయ:" 
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(పపంచములో వన్ని చిన్నెలు, భూషణాలు, నయగారాలు, నంసారియైన ప్రీకి 

అక్కరలేదట. అ'ప్లే చందమామకు గంధంపూయసలసిన, లేదా గంధ సంస్కాా 

రం చేయపలసిన అపసరంలేదనే బింబ (వతివింబ భావంతో ఇది దృష్టాంతం, 

గంధము పూయకున్నా చందమామకు శీతలత్వము, (పశాంతత్వములో కొరతలేదు. 

అ'ప్లే పన్నెచిన్నెలు, భూషణాలు లేకున్నా ఉత్తమురాలై న వనితకు ఆమె సౌశీల్యము, 

సక్రమ జీవసముపలన సంఘంలో గౌరవం లభిస్తూనే వుంటుదనేది జానపదుని 

రమ్య భావన. 

'నే చిన్న దాన్నిరా 

నెలూరు భోగం దాన్నిరా 
(ag) 

కాలుకురునస దాన్నిరా 

కలూరు భోగం దాన్నీరా 
ne] 

నేను చిన్న పాయమప్పుడు 

చింతరాగి చెట్టు యేసిపుం టొ 

చింతచెటు చిగురుకొచ్చె 
(on) 

చిన్నాబిడ తల్తీనె తి 
a లందరు 

రాగిచెట్టు రచ్చకొచ్చె 
రాజులేలే ప్రాయమాయె.' 

అటు చింతచెట్టు చిగురుకొచ్చింది. ఇంకొన్ని రో జుల్లో పూచి, కొచి, లోకోపకారోకో 

మౌతుంది. అనగా చింతచెట్టు (పస్తుతం కొమ్మకాదు. పయసు వచ్చిన గుమ్మ. 

అశ్తే ఆమెకూడ పిల్ల తల్ల యింది. కొన్ని కుటుంజాల్లో అమ్మాయి రజస్వల అయే 

సయసుకు అటుయిటు పెళ్లి చేస్తారు. ఆ విధంగా పెళ్లయిన వారిలో కొందజు 

కొందటగా సంతానపతులౌతారు. ఈమె కూడా అంతే. అదేగాక రాగిచెట్టు యేవుగా 

యెదిగి రచ్చకట్ట కలంకారమై తన నీడలో కూర్చునేందుకు వచ్చే వారందజకూ 

నీడనిచ్చేదయింది. అపుడీమెకు 'రాజులేలే ప్రాయము అంటే _పౌఢత్వము నందిన 

దని భాపము. జొనపదుని భావనాపటిమకు ఇది నిదర్శనం, 

“ఏరు పారిన పోధు ఏటిమీదిసుక 

తలు చుకున్నా పోదు తల్లి మీది మర్లు," 
య 



181 జానపధంలటో అలంకారం 

“ఈతమాను యిల్లు గాదు 

తాటిమాను తావుగొదు 

తగిలినోడు మొగడు కాడు 

తగురము బంగారు కాధు." 

“అమ్మలేని పుట్నిల్లు అడిగేమి ఫలము 

అడవి తంబ కాయ కాసేమి ఫలము." 

మొదలగునవి దృష్టాంతానికి కొన్ని ఉదాహరణలు. ఈ పైగేయంలో ఒక విశేషం. 

స్త్రీకి పుట్టినింటి'పె (పేమ, కష్టసుఖాల్లో తల్లివారు ఆదుకోవాలని కోరిక, తల్లి 

వున్నపుడే ఆ (పేమ లభిస్తుంది. తల్లి లేనపుడు పుట్టింటి వివరాలు ఆడిగి లాభం 

లేధు. అ బ్లె అడవిలో తంబకాయ కాచినా కాయకున్నా అంతే, నిషయోజనమే, 

“ఉప్పుడు బియ్యం పప్పులౌశాయా 

బులోడా పప్పులొ తాయా 
ne) 

ఉంచుకున్నా ముండ నిత్య మొతాదా 

బులోడా నిత్యమౌతాదా 
య 

తాడి చెట్టు నీడ నీడపేనీకు 

తగుల కున్నావాడు నుగడసే నీకు 

తెలిసిన దానినుండి తెలియని దానికి నడిపించడమే జానపదుల దృష్టాంతాల 

'జాలుడనని నన్ను భావింప పలదు 

చిన్న మిరియమందు చెడునె కారంబుో 

“కంటిని పుతుడ కాంక్షతో నిన్ను 

తాడెక్కు. పురుషుని తల్లికి అగై 

గడమీద నాడు కర్కాళుని తల్పికిని 
౧ 

శూరుని తల్లికి సుఖమేమి లేదు. 2 

మొదలగు గేయ భాగాలు దృష్టాంతానికి ఉదాహరణలుగా (గహింపబడినవి. 

1. పలనాటి వీరచరి(త. 

2. పలనాటి వీరచరిత, 
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జానపదుల సామెతలన్నీ, సాంఘీక జీవనంలోని ఒక సంఘటనను దృష్టిలో 

నుంచుకొని చెప్పినవే. ఉపమేయము కూడా వాచ్యమై, తర్వాత అది కూడా, రెండన 

ఉపమానంగా మారి, ఉపమేయానికి మూడన స్థానం కల్పించడం అపుడపుడు 

జరుగుతుంది. పాఠకుడు, (కోతకు, ఎదుటివానికి మరింత సులభంగా, స్పష్టంగా 

అపగాహన కావడమే ఈ విధానము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. 

'ఏలని మొగడు ఏట్టుం పేని 

కుటని ౩ కె గూటుం'పేమి.*. 
(sn) ర cc} 

అనేది జానపదుల సామెత. భార్య కష్టనష్టాలను సుఖదుఃథాలను భరించేవాడు, 

కాపుననే భర్త అయినాడు, అందుకే అతను “ఏలే వాడు. రక్షించేవాడు, కాపాడే 

వాడు, అతను కాసాడలేనపుడా, రకించిలేనపుడు ఇంటిలో వుంపేనేమి, ఏటిలో 

వుంపేనేమి? నష్టమేమి కలగదు. అ'్టే రవిక తొడుక్కోపడ మనేది కుట్టిం తర్వాతనే 
కదా జరిగేది. కుట్టకుండా వున్నది; గూటిలోవున్న మరెక్కడవున్నా భేదమేమీరాదు. 
ఈ రెండు పోలికలను పనికిరాని మరొక పస్తువుతో పోల్చి, ఆ పసుపు యొక్క 

నిభపయోగతను మరింత స్పష్టం చేయడమే ఇవట జరుగుతుంది. అందుజలననే 

ఇడి దృష్టాంతం, 

'ఈత కై ఇంగలం ఇంట్లికి రాదు | 

ఈడుగాని పెండ్రం నేతికి రాదు." 

“కలుప్ప తీయని మడి 

దేపుడు లేని గుడి,” 

“పట్టిడి సిన మండ 

పాకర పట్టిన బండ; 

మొదలగు సామెతలలో దృష్టాంతంతోపాటు అను[పాసాది శబ్దాల ౦కొరాలు కూడ్లో 

_చోటుళేసుకుంటున్నాయి. ఆయినా ఇక్కడి ఉదాహరణలలో జానపదుని దృష్టాం 
(cn) “కాయ నె షణం కనులకు కట్టనట్లుంటుంది, 
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సందేశాన్ని, లోకసీతిని, సంస్కరణాభిలాషను, కవితా వస్తువులుగా 

(గహించి విజయవంతంగా కవితా సా(మాజ్యాన్ని స్థాపించి నిరంకుశంగా యేలు 

కున్నాడు (ప్రజాకవి వేమన, దృష్టాంతాలద్వారా చెప్పదలచిన విషయాన్ని అందరి 

కర్భమయే విధంగా ఎంత సులభంగా పద్యాన్ని మలచవచ్చునో వేమనకి తెలుసు, 
అందుకే ఆయన పద్యాలన్నీ దృష్టా ౦ తాలే. 

ఉదాహారణకు కొన్ని ‘ 

“అనగ ననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు 

తినగ తినగ 'వేము తియ్య నుండు 

సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన 
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమః:" 

“పనుల వన్నె వేరు పాలేకవర్ణమౌ 

పుష్పజాతి వేరు పూజయొకటి 

దర్శనంబు వేరు దైవంబదొక్క.టె 

“ఎనుమ తోలు దెచ్చి ఎన్నాళ్లు ఉతికినా 

నలుపు నలుపేగాని తెలుపు రాదు, 

బొగు పాలగడుగ పోపునా మలినంబు 

-o00 - 

వ్యాజో క్యలంకారము ఇ 

“వేలు వొంకగా పెడితేనే వెన్న ఎక్కువ అంటుతది.” అనేది జానపదుల 

సామెత, దాని (వకారం సాహిత్యంలో సైతం ముక్కుసూటిగా కాకుండా కొంత 

వంకరగా తిప్పి చెప్పిన రచనకే రమ్యత యెక్కువనే వాడన కలదు. దానినే 
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వ(క్రోక్సి అనవచ్చును. ఈ భావాన్ని స పరోక్షంగానో పోషించేవి 

కొన్ని అలంకారాలు గలవు. 

" కరజాంతరమును చెప్పుటచేత ఆకారగోపనము చేయట. వర్ణితమైన యెడల 

అది వ్యాజోకి అలంకారనుగును. 

నిజమైన కారణమును దాచిపెట్టి కారణాంతరమునుబెప్పి మోస పుచ్చుటయే 

యిక్కడ జరుగును. వ్యాజమనగా “మోస మను అర్థము కలదు. - మోసముతో 

కూడియున్న వచనము (ప్రవృత, మగుటయే యిచట Gs కావుననే 

వ్యాజోకి, అను పేరు దీనికి సార్థక మగుచున్నది. అట్టి లక్షణాలు కలిగియున్న ఒక 

గేయాన్ని పరిశీలింతాము. 

నాయకుడు :- అంతా మంచిదె కాని 

ఆంతా సారే కాని 

కొప్పునిండా పూలు 

ఎక్క-డివె భామా 

ఎక్క-డివె లేమా: 

నాయిక వ- కారాడపికి నేనూ 

క-సేలకని పోతే 

గాలొచ్చి దూలొచ్చి 

గంపంత ముగులాయె 

కొమ్మానున్న పూలు 

న. మొగడా 

కొ ప్పెక్కె- మొగడా! 

నాయకుడు :- అంతా మంచిదె కాని 

అంతా సారే గాని 

చంపా మీద గాటు 

యెక్క-డిదె' భామా 
. యెక్కడిదె లేమా? 
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నాయిక ,.= 'కొమటోల్లా యింటీకి 

కొబ్బేరకని పోతే 

. తక్కెట్ల బాటొచ్చి 
తగిలింది మొగడా: " 

తగిలింది మొగడా! 

నాయకుడు ;= అంతా మంచిదే కాని 

అంతా సారే కాని 

గంపా కిందున్నోడు 

యెవ్వాడే భామా 

యెవ్వాడేలేమా: 

నాయిక ;= పొరుగింటి పోరగాడు 

“'సటాను బట్టొచ్చి 
“ల "టి 

కోళ్లా గంపాకింద 

కూశుండ మొగడా 

కూకుండె మొగడా! 

తన (పమేయం లేకుండానే తన భార్య కొన్ని శృంగార చిహ్నలను కలిగి యుండ 

డం, ఆతనికి కోపమూ, అనుమానమూ గలిగించింది. ఆమె చెంపన గాటు 

పడింది; కొప్పునిండా పూలు మురుస్తున్నాయి. అవెక్కడిని? ఏమిటి కథ? అని 
అడిగినాడు అతను. ఓహో! అదా కోపకారణనుని, సులభంగా కొట్టి పారేసి, 

ఏంలేదు కమైలకని పోయినపుడు పూలచెట్టు (క్రింద నిలబడితే అవేరాలి కొప్పు 

నిండిందనీ, కోమటోళ్ల ఇంటికి కొబ్బెర తేవడానికిపోతే తక్కెడ పళ్లెం నుండి 

జారి బాటు" చెంపకు తగిలింది, గాటయింది, అంతేగాని విశేషమేమీలేదని చెప్పింది 

అసలు రహర్యాన్ని కప్పింది. అది సరే, మరి-యీ గంప [కింద దాగినవాడెనడని 

(పశ్నించినాడతకు. అతడు పొరుగింటి పోరగాడు, వాళ్ల కోడిపెట్ట తప్పిపోయిం 

దట, మన కళ్లలొ కిలిసిందేమో చూద్దామని వచ్చి వెదుకుకున్నాడు అని ఆ నాయిక 

తన భర్నకు నప్చబెప్పింది. పొరుగింటి “పోరగాడు. ఆనడం పలన అతడు 

నాయోడు వాడు కాడు, చాల చిన్నవాడు, ఆతడిక్కడుండడంపలన అనుమానం 
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లాలటి దేమైనా సీత కలుగపచ్చు, అలా కలగడానికి ఆస్కారం లేదు. వాడు 

పోరగాడని చెప్పదలచిందామె. 

ఇచ్చట వాస పంగా జరిగిందేమిటో భావుకులూహించగలరు, కాని (ప్రొఢు 
రాలయిన నాయిక అసలు విషయాన్ని కప్పిపుచ్చి, తన ఆకారగోపనమొనరింష 

యత్నించుచున్నది. కాపున ఇది వ్యాజోకి. 

బంగరయ్య నీ నన్నప్పు శెల్లకు 

రంగులు యెక్కడి వోయి! కృష! 
(3 

రంగులు యెక్కుడి వోయీ! 

బాలులంత గూడి బాసంతలాడ్రంగ 

గాలికి చిల్లినె భామా! అది 

వూకేె చిల్లె'నె లేమా: cern eee 

“అద్దమ్మనాతిరి”, ఒక నిదుర పొద్దున యింటికి వచ్చిన కృష్ణుని (ప్రశ్నించింది 
గొల్లభామ సన్నపు శెల్లమీద రంగులెక్క-డిపని, మి(తులతోగూడి వసంతాలాట 
లాడినాము రంగులు చిల్లినవని సర్జిచెప్పినాడు కృష్ణుడు. ఇచట కృష్ణునిది వ్యాజో క్రి 
యని వేరే చెప్పనవసరం లేదుకొదా! " 

అతను :- "చిసపాపా ఓ చినపాపా 

సీచీరా చినిగి౦దేమిపే? నీచీరా.... అ. 

ఆమె:=* పాశేలింటికి పాలకు బోతే 

పలుగడీ తట్టిందోయీ: 

ఈ చీరా అపుడే చినిగిందోయో! 

అతను;* చినపాపా ఓ చినపాషపా: 

సీ రవికే చినిగి ందేమిటే? నీరవిశె.... .. 

ఆమె; అజాను రోకలి భుజాన పెడితే 

రవిశే చినిగిందోయి, 

అది ఆపుడే చినిగిందోయి! 
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ఆఅతను:= చినపాపా ఓ చినపాపా!. 

సీ కుంకుమ చెదిరిం దేమిటీ 
' సే కుంకుమ చెదిరిందేమి పే? 

ఆమె:ః- ఉడుకుడుక ౦బలి వూదుక తాగితె 

చెమటకు చెదిరింధోయీ 

అది అప్పుడే చెదివిందోయా! 

ఆతను:. చినపొపా ఓ చినపాపా 

నీ కాటుక చెదిరిం దేమీ? 

ఆ మె;= ఎచ్చికి నై పచ్చిక పై 

పొయిలేసి వూదితె 

పొగాన చెదిరిందోయి 

. అది అపుడే చెదిరిందోయి!: 

ఈ గేయంలోకూడా నాయకునికి కలిగిన అనుమానాలను నాయిక నేర్పుగా గోపన 

మొనరించి, కప్పిపుచ్చడానికి యత్నం చేసింది. తన శరీరం పైని శృంగార లక్షణా. 

లను వ్యాజో కితో తొలగింప జూచింది. అందుకే ఇది వ్యాజోక్సి. 

సంస్కృతమున అమరుకకవి కృతమైన - అమరూ శతకమునందలి 
యొకొ-క్క- పద్యనునకు వ్యాఖ్యాన మొనరిస్తు "అమరుక కవే రేక శ్లోక(ప్రబంధ 
శతాయతే', అన్నారు. అనగా ఆతని ఒక్కొక్క సద్యాము . పంద (పబంధములకు 

సమానమని భాపము, అందలి పద్యములలో ఒకటి. 

'నిశ్శేషచ్యుత చందనం న్నన తటం 

నిర్ముక్న రాగోధరే 

నేకే దూర మనంజనే, పులకితా తన్వీ 

తవేయం తనుః. 

మిథ్యా వాదిని దూతి: బాంధప 

జనస్యాజ్ఞాత పీడాగమే 

వాపీ౦ స్నాతు మితోగతాని, 

నపునస్త స్యాధమ స్యాంతికమ్.” 

1, అమరూశతకము. 
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నాయకునితో సమాగమమై వచ్చిన దూతి శరీరం పెని సంభోగ లక్షణాలను నాయిక 
వ్యాజ౦గా స్పష్టంగా వర్షించగలిగింది ఈ పద్యంలో. అందువలననే అతని పద్యాని 

కంతటి గొరవమయితే, పె నుదహరించిన “చిన పాపా... .... “ మొదలగు గేయం. 
యా 

ఎన్ని _సబ౦ధాలకు సమానము కావలయునో విమర్శకులనే విదితం కావాలె, 

“ఏట పిల యెదాల మీడా 
€౨ి cc 

శిబ్బె ముండాది, 

శికీలి పూల శీలాకురై కె 

యిడువే సూతాము." 

వయసొచ్చిన అమ్మాయికి యెడపై శిబ్బెం'! అయిందట] సానుభూతి పరుడైన 
నొక యుపకుడు చూద్దాం సీ శిబ్బెం, కాస్స రవికె ముడి విడువమంటున్నాడామెను. 

ఆతని సానుభూతి యెందుకో, యేమి చూడ్దామనో, మనం భావించుకోలేమా! దినినే 

జానపదులు “సాకు అంటుంటారు. 

“ఇంతి నీకు రవికెలో నా 

బంతి యనెన్ 

చెంత జనెన్ 

చేయి జొనివెన్ ... అ=. క 

(శ్రీకృష్ణుని శృంగారముకోడి దుడుకుచేష్ట యిని. వీధిలో యెదురుపడిన గోపిక నాపి 
నాడు. మేమింతవటకు బంతులాట లాడినాము. మా బంతి యిటువై పే యెగిరి 

నచ్చింది, ఇదిగో యిక్క_డున్నదని, కంచుకంలో పొంచి వున్నదని చిలిపి చేష్ట చేసి 

తుురుమన్నాడట! అదీ వ్యాజమే నుతి! 

జానపదుల సామెతలలోనూ వ్యాజోక్సులు కోకొల్లలు ; 

'పిన్నమ్మం జేసిన పెద్దమ్మా ! 

మీ పిల్లి మా తోకతెతొ-చ్చింది.' 
౧౧ » 

1. ఓక రకమైన చర్మ వ్యాధి, 
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తెలగుదేశంలోని కొన్ని యిండ్లలో "పిన్నమ్మ" పండగ చేస్తుంటారు. ఆ పండగ 
చేసిన యింట్లోనే ఇరుగు పొరుగులందరు ఆ రోజు భోజనం చేయాలి. బయటికి 
ఆహారపదార్థాలు పోనివ్వరు. ఆతర్వాత మిగిలిన ఎముకలు, చర్మమూ, మొదలగు 

నవి ఓ మూలన పొతిపెడతారు. 

ఆ పండగ ' చేసిననాడు పక్కి౦టావిడను పిలపడం మరచినట్టుంది. 

ఇంటియామె. అందుకని ఆమె తనంతటతానే సచ్చింది. మీరు పిన్నమ్మను చసినా 

రని గుర్తు చేసింది. అయితే తాను బయటపడకుండా మీ పిల్లి మా రోకలి యెత్తు 

కొచ్చింది దాన్ని వెదుకుతూ నచ్చినానని అసమ౦జసమైన కారణమును వెలిబుచ్చింది 

అసలామె వచ్చింది పండగ భొజనానికొని, కాని తన ఉద్దేశాన్ని మరుగు పరుస్తు 

వ్యాజోకి లో మాట్లాడింది. 

“తాటి శెపైక వెందుకురా 

అం"కే 

పిలికూన గడికి అన్నడ౦ట:" 
ne) a) 

అసమంజసమైన సమాధానమిచ్చినపుడు జానపదులు సాధారణంగా ఈ సామెతను 
ఉదహరిస్తుంటారు. 

తాటి చెన్టెక్కుతున్న వానిని ఒకడు (ప్రళ్నించినాడు ఎందుకని? పిల్లి కూన 

గడ్డికని తడుముకోకుండా సమాధానం చెప్పినాడు అతను. పిల్లికూన యేమిటి? గడ్డి 

తినడం యేమిటి? పోనీ తింటుందనుకున్నా ఆ గడ్డి తాటి చెట్టు మీద దొరకడ 

మేమిటి? అని ఆలోచించినపుడు వాని సమాధానంలో అబద్ధమున్నదని, సరియైన 

సమాధానం కాదని, అసలు సమాథానాన్ని కప్పి పుచ్చుతున్నాడని తోస్తుంది. ఆ పిల్లి 

యేమిటో పిల్లికి కావలసిన గడ్డి యేమిటో, ఆలోచించేవారికి అందక పోదు, ఆనంద 

పరచక పోదు. 

జాననద సాహిత్యంలో యిట్టి వ్యాజోక్తులెన్నో గిలిగింతలు సెట్టి పులకింప 

చేసి రసానంద పరవశులని చేస్తాయి. 

1. ఒక గృహదేనత, [దారి దధ్యదేవత యని కొందరు] 
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వ్యాజము 'తోడి ఉక్తులను వ్యాజొ కులన్నాదు కదా! వానిలో మరికొంత, వే 

విధ్యాన్ని గమనిం.తాము. పల్లెపట్టులలో గేయాలు సామెతలే కాక. సంభాషణలు కూడా. 

చమత్కారంగా జరుగుతుంటాయి. ఇదిగో వీ'రేమో వ విందామా! 

“దావా! నీకు దెచ్చిన అంబటి తట్టల నుండి eg నేను దిన్న; అంబలి, 

నీకు. మిగిలిచ్చిన' జన్నాడొక. బాపమరిది, 'బావతో:. . 

'శానబుద్ది మంతుశవు గావా మరి, అన్నాడా 'బావ సమాధానంగా. 

ఇక్కడ. బుద్ది మంతుడపుజనే పదానికి వ్యతి రేకార్థము సందర్భాన్ని బట్టి 

స్ఫురిస్తుంది. నేయాలలో నిత్య సంభాషణలలో, నిత్య చతుర్గోక్సులలో ఇట్టి సం దక 

లు కోకొల్లలుగా ఎదురౌతుంటాయి మనకు. నింద చేత స్తుతులు, స్తుతులచేత 

నిందలు వినబడుతుంటాయి. వానిని గుజీంచి వివరంగా తెలుసుకుందాము, . 

ఎ 000- 

సుతినిందాలంకారము : 

వాచ్యమైన స్తుతి చేత నింద ప్యంగ్యమై స్ప్రరిం చినప్పుడు వ్యాజస్తుతినే ' స్తుతి 

నింద" గా పిలుస్తారు. 

భళి భళి మా బాన బల్యాలు గలవాడు 
... “ ఉల్యాపకూ. తూటు వొడిసినాడు 
బ౦డ కిందా: కప్ప గం(డుక్కు మ౦ం'పేను. 

| గజ్జిలా కాటారు దీసినాడు 

" పుట్టమీదా రెండు బట్ట పేగలు జూసి. 

నాగుణామూలనీ నరికినాడు' 

గుట్టమిదా రెండు గుడ్డి కొంగల జూసి 

. ష్ [ ర గంతులేసినాడు 

నరసాయపళ్లైలో నక్కదరుముక వస్తె 
_తిరుమలాప్ప రంబోయి. తిరిగి వచ్చి- .. 
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నేశిలో బడ్డ యీగను వీసీ నాలుగూ 

కాళు బటీ బండశుతికినాడూ 
(a2) (oe) 

4 

భళి భళి మా బాప దిలో్యలు గలవాడు sie 

సామాన్యంగా తెలుగు దేశంలో కొన్ని పండగలకు కొత గా పెళ్లయిన అక్కాబాసల 

ను పిలిచి కొత్త బట్టలు పెట్టశం మర్యాద. అటువంటి సందర్భాలలో, మరదళ్ల 

జాపనురదులు తమ బావగారితో పరిహాసాకాడి, గేలిచేసి సరదాలు తీర్చుకుంటారు, 

కొం కోణంగులై న బాలణాలికలు సాధారణ౦గా యిట్లా చేస్తుంటారు. ఆ సంద 

ర్భాల్లోనే పుట్టినవి 'డావా బావా పన్నీరు - బావను పట్టుక తస్నేరు." వంటి గేయాలు. 

“భళి భళి మా బావ ..' కూడా ఆట్టిదే, బాపగారీని యెగతాళి చేయాలని తలంపు 

గలిగిన వారెపరో మా బాట వపీనుడు, బంటుతనము గలవాడని పొగడినారు,. 

బల్లైము గలవాడని "కితాబు" నిచ్చినారు, వెంటనే ఆ వీరుదుకు తగిన పని యెమి 

చేసినాడో తెలిపినారు. ఉల్యాకు [ఉల్లి + ఆకు] కు తూటు వొడిసినాడట! ఇడి వీరుని 

లక్షణమట! అంతా ఘోల్లుమన్నారు. పాపం బావగారికి తలపంపులు. అంతటితో నే 

ఆగదు ఆ అల్లరి మరీ విజృిభించి, బావగారి 'బహమార్ొ' పనులన్ని పరునబట్టి 

పర్జీంచినారు. గండ కప్పల జూసి, గజ్జల కటారు యళిపించడం, బట్ట సోగుల 

జూసి నాగు బాములని నరకడం గుడ్డికౌంగల జూసి గజదొంగలని గంతులేయడం, 

సక్క- తరుముక ఒస్తై నింనాపురం నుండి పరుగెత్తి, తిరుమాల పురంలో తిరిగి 

చూడడం, నేతిలో పడిచచ్చిన ఈగను తీసి బండకుతికి 'బలాదూరో అనడం, 

మొదలగు లక్షణాల నీ వీరులవిగా వర్జించి చెప్పి? “మాసాన బల్యాలు గల 

బంటు, అని పెర్టించినారు. కొని వెంటనే అతని ఘన కార్యములు పర్టించుట 

వలన అతడు ఉత్త పిరికి వాడని తేలిపోయింది. మొదట వావ్యమైనది స్తుతియే, 
ఐనను స్పరించినది నింద, అందుపలన ఇది స్తుతినిందాలంకార మైంది, 

'ఆతృగారింటికి 'పెద్దకోడలినన్ను 
సంసారి పనులకు గట్టి దాన్ని 

తల్లి గారిచ్చిన తలెశింబు గుదవెటి 
గా చు 

గారెలు బూరలు తింటినమ్మ = 

Ca 

1. జానపద చాటువు. [ఇది తెనాలి రామకృష్ణుని చాటుపని కొందజు.] 
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అమ్మగారిచ్చిన అర్నపావులనమ్మి 

కల్లు పారా జాగా తాగినాను 

మోటగొట్టి పచ్చె మొగని కంబలి వోసి 

గట్టి గట్టి కూడు మెక్కి-నాను | 

భూతలమ్మున నావంటి పుణ్యమూర్తులు ... 

లేరు లేరమ్మ వీ రేడు దేశమందు.... 

ఆత గారింటికి పెద్ద కోడలినమ్మ 

సంసారి పనులకు గట్టి తప. 

పె చాటుపులో ఆ యింటి పెద్ద కోడలు తాను ఉత మురాలననీ, దానికి అనుకూలంగా 

ఆమె ఏమేమి గొప్ప కార్యాలు చేసిందో చెప్పింది. చేసిన కార్యాలవల్ల ఆమె 

గొప్పతనం బయటపడింది. వాచ్యం స్తుతిని చేసినా వ్యంగ్యం మ్మాతము నిందనే 

సూచించింది. కావున స్తుతినిండ. 

'షాపాయె బలెమంచి వాడూ 

రెండు 

పాల పిశెల దెచ్చినాడూ- 
రు 

_-పొయిలేసి పొర్గిచ్చినాడూ 

తల్కాయ తాను దిన్నాడు 

పేగులూ పెండానికిచ్చి నాడూ 
a ఇ 

పిల్ల లకి పింగు జూపిచ్చినాడూ 

పాపాయె బభి మంచి వాడూ....' 

'పాపాయె (పాపయ్య) చాల మంచివాడట!' ఎందుకో తెలుపుతాడు, రెండు పాల 
పిట్టల వేటాడి తెచ్చి తలకాయ మాంసమంతా తాను దిన్నాడు. పేగులు మొదలగు 

“కడుపుల సామాను' పెండ్లానికిచ్చినాడు పిల్లలకు 'పింగు' జూపిచ్చినాడు. అనగా 

యేమీ యివ్వలేదు. “పింగు అనగా జానపద ప్యపహారంలో అశ్సీలార్థమున్నది, 
ఇచట మాత్రము పిల్లల కేమీ యిన్వలేదని భావం. ఇటుపంటి భావాలుగల స్తుతినింద 

లతో ఎన్నో పద్యాలు కలవు. 
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పిసినారి జూపల్లి రామరాయడు యేమీ యిప్వకుండా తిప్పిపంపినాడని భొపం. పె 
4 నో 3 4 అ ఆ జ గేయంలో 'పింగు జూపెచ్చినాడు అను (పయాగానికి కూడా అదేభావము, 

సామాన్యంగా ఏ తల్లిదం(దులె నా తమ పిల్లలకు సంతృపి గాబెట్టి వారి 
యి రుం గ అలి టి 

కడుపు నిండిన పిదపనే మిగిరినడి తామారగిస్తారు, మానవులే యెందుకు పశుపత్య్యె 

దులలో సైతము వాత్సల్యము తోడి ఇట్టి ధర్మము కలదు. అదే మాతృత్వపు 

మమకారం. అప్పుడే వారికి తృప్తి. కాని మన పాపాయె దానికి భిన్నంగా తెచ్చిన 

దానిలో సగాని కెక్కుప తాను దిన్నాడు. మిగిలిన కొద్దో గొప్పో తన మోహం౦ప్పు 

సతికిచ్చినాడు. కాని పసివారల కియ్యలేదు. అటుఒంటి సంఘటనను కవితలోని 

కెక్కిస్తున్నపుడు శానపదుడు పొపాయె భలె మంచివాడు అన్నాడు, లోకరీతినెరింగిన 

వారెపరై నా అతడు. మ౦చివాడుకౌడు, దుర్మార్గ్షుడను స్ఫురణను పొందుతారు. చేసిన 

స్తు 3వలన ఇచటహడా నిందకోచింది, 

'నాయెబయ్య గుట్దం మీదా 

సవారి యయ్యిండా 

గుల్రీం నడువక సాయెబయ్యా 

గునుస్తు పున్నాశు ' 

దెబ్బ మీడ దెబ్బెయ్యగానే 

తెయ్యిమ న్నాదీ 

గుట్ట్ం విడిచీ సాయెబయ్యా 
గుండు నక్కా-డూ !* 

1. యెల్లప రాయనిదిగా (ప్రసిద్ది. | ఈ యెల్లవ రాయడెపరో:] 
a భు లం 
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“'సాగినమ్మ సాకలోన్ని పోతే! నోమో (వతమో అన్నరట!' అనేది సామెత, 

సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో వున్నవారు చేసే పొరపాట్లు ఆధికారం దాపున 

కప్పుకుపోతాయి. బీదవాడు, అధికార ంలేనివాడు, చేసే తవ్వులు పెద్దవిగా కనబడ 

తాయి. అటువంటి భావాన్ని తెలిపేదే యీ గేయం. ఇటువంటిదే వుర్ణూలో ఒక' 

నానుడి. 'సాహబ్ద్ ఘోడే సే అలగ్ హోగయే * (అయ్యగారు గుట్టిం నుండి వేరయి 

నొరు) కలదు. గుల్దం నుండి కిందబడింది ఆయ్యగారు కాబట్టి ఆయనను (కింద 

బిడి నాడనరాదట! గుజ్టిం నుండి వేరయినాడట అర్థం మాతం పడ్డాడనే. అదే 

తక్కువస్థాయి వాడయితే "వెధవ నడుం విరుగబడ్డాడని' సూటిగా అనేస్తారు. అదీ 

తేడా అక్కడ. 

(వసుత గేయంలో దుడుకు గుజ్జాన్నెకిిన సాయెబయ్య గుజ్జాన్ని బాదడం, 

అది ఎగరడం, ఆయన వారిపడడ౦ జరిగింది. కాని ఆయన పడ్గాడ నరాదట! 

గుట్టుం వీపు మీదనున్న సాొయెబు (ప్రస్తుతం గుండు మూపునాశ్రయించాడు. 

భాపమేమిటీ! (కిందపడ్డాడనియే కదా! 

ఇక్కడ సాయెబుగారి గుజ్బపు సవారీని వర్ణిస్తూ ఆతనిని రౌతుగా చేయాలనేది 

వాచక భావనయైనా ప్యం గ్య స్ఫురణ ఆతడు గుజపు స్వారీకి అసమర్ధుడనీ, పిరికి 

వాడని. కాపుననిది పై తము సుతి నిందయే.. 

- o00— 

నిందాసుత్యలలకారము ; 

వాచద్యమైన నిందలో అందర్ఫ్భూతముగా స్తుకి అనుస్యూతముగా 'పచ్చిన అది 

నిందాస్తుతి. ఇట్టి పద్ధతులెక్కవగా భక్తి, భావనలందే కనబడుతుంటాయి. తన 

యింటి పనులలో మునిగియున్న తల్లిని వెనుకదాటుగా పచ్చి కళ్లు మూసిన తన 

చిన్నారిని “అమ్మ దొంగా" అని అక్కున జేర్చుకుంటుంది తల్లి. తల్లి మాటలలో: 

పిల్లవాడిని 'దొంగా! అని సంబోధించినా-తన చిన్నారి దౌంగ కావాలని కాడు ఆమె 

అం కొం షి 
|. సఖిచరి య, 
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భాపషన దొరయే కావాలని. ఉత్తముడే కావాలని కాంక్ష. అటువంటి గేయాలు 

కొన్ని పరిశీలిస్తే వాచ్యము నిందను సూచించినా ధ్వని స్తుతినే తెలుపుతుంది. ఈ 

నరసలో జానపదుల భావ పరంపర ఎట్టిదో గమనింతాము, . 

“మన్నూ దిన్నాపంట కృష్ణ 

మాట వినా వేలరా 

నిన్నుగొడ్డూ నిన్నూ దిడ్డూ 
వీతిగాదూ నీకురా 

సాము[ద్రాలు నోటిలోనా 

సలాజేయా పచెరా 
tag] శం 

భూలోకాలూ నోటిలోనా 

బొంగరములా దిరిగెరా!' 

సామాన్యంగా పిల్ల లకు పోటీ మనస్తత్వం యెక్కువ. ' అన్నను గుజించి తమ్ముడు, 
తమ్ముని గుజించి అన్న తల్లి దగ్గరో, తం(డి దగ్గరో చాడీలు చెప్పి, తిట్టించడ మో 

కొటించడ మోచేసి సంతృప్తి పడుతుంటారు. ఆడే వరుసలో బలరాముడు “ఆమ్మా 
తమ్ముడు మన్ను తినేనని' యళోదతో . కృష్ణునిపై చాడీలు చెప్పినాడట! ఆమె 

పాపం తన పాపని ఆరోగ్యం చెడుతుందేమోనని కృష్ణుని గద్దిస్తూ -“యేదీ నోరు 
తెరువు చూద్దాం: అన్నది. నోటిలోని శృశ్యం చూసి అచ్చెరువందింది.. విశ్వ 
స్వరూపమంతయు గర్భగోళంలో ఆమె దర్శించింది. పిల్లవానిని చేసిన నిందలోనే 
ఆమె ఆతని విశ్వవ్యాపకతను దర్శించి వర్ణిరచీందీ కాపున ఇది నిందలో స్తుతి, 
నిందాస్తుతి. | 

'చూపులకు చిన్నోడోయమ్మా 

తన పనులు జూస్తే 

'పెద్దలెస్వరు పనికి రారమ్మా! 

ముదు బెటూ ముదు బెటని 
రు రు ఖు య్ 

మొట్ట మొద పే పట్టు కుంటడు, 
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వల్లగాద్దని. యెంత : చెప్పిన 

వదలడు కదలడు. వినడు - _. . . ॥చూవులకు1। 

పొన్న వృక్షము మీదనుండమ్మా 
గోపికల చీరలు 

గోలలేకయ దాచినాడమ్మా. 

కోరికోరి కోక లిమ్మని 

'కేక లిన్నో పెట్టికేగని 
యు 

మాయ మర్మములను జూచి 

మాటలాడకుండ జేసే ' ॥1చూపులకు।। 

నల్ల నల్లని వాడు నీ కొడుకు 

శోదమ్మ 

కల్ల లాడుచు నుంట డోయమ్మ 
లో . Ms 

పిలా పిలని మమ్ము 

అల్లరీ జేస్తుంటడమ్మా . 

షం జెసి న వినక మమ్ముల న 

ర.౦తు జేయుచు నుండునమ్మ .1,చూపులకు। | 

శ్రీకృష్ణుని. ధూర, 'కృత్యమఃుల గుణించి గోపికలు 'యళోదకు చేసిన ఫిర్యాదులో 

ఫైకి నింద తోచినా వారి. హృదధయాం తరాలలో ఆ చేష్టలు వారికి న 

తోచి స్తుతికి పాశత్రమగును. 

“ఎంత బూకటి వాడె నీ మొగడూ 
శ్రీకాంత వినుమా 
ఎపరి దగ్గర లేదు ఇంత గడూ 

లోకమే తానయ్యి నాడట 

యేశోద చేత 

రోటికీ గుట్టిన వాడట: 

*432 వధవ త *శెశ 31 
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(ప్రొపుగా బరు వైనదా (బోవా 

నాపైన నేరం... . 

మోపితే తన .నేరములు లేవా! 

తన చను 3 

ఆత నెకుక పోయినాడట! 

భక్కుడ్ను,. భగవంతుని నిందింళన దానిలో స్తుతియే గోచరిస్తు న్నది: 

“సింహా్యవి అప్పన్న చిరుతిళ్లు వాడు 
లంచమిస్తేగాని సంతాన మియడు 

అంచాలు యివ్వవే నువ్వు అమ్మన్న' 

సంతాన మిసాడు సర్వేశ్వరుండు, 

"సింహాద్రి అప్పన్నకు ఏమి లంచమ్ము 

గుడితిరుగు వస )మ్ము గుమ్మడి పండు 

దాగళ్ళ వడపప్పు దండి. బెల్లాలు." 

సింహో(ద్రి అస్పన్న సంతాన హీనులై న వారికి సంతానమును :[పదానము చేయుటలో 
అనమాన దయార్డ పహృదయుడట : అందుకే- 

“సిరహ్వాది అప్పన్న గుళ్ల ముందార , 
పడారు గొ(డాన (పాణదారాలు..* 
అ Gr ఇగ "(౧ గి ల 

'గోడాళ్ల, సింహాద్రి అప్పన్న గుళ్ల ముందు, ఆహారాదుల విడిచి ప్రాణసరం 
పడ్డారట: సంతానం కొజకు. అపుడు అప్పన్న యెలా సంతానమిస్తాడో అనుభవించి 

తెలిసికొనిన జానపదుడు, అప్పన్నను “లంచగొండి వాడుగా దూషిసాడు. లంచం 

ఈసికొసిగాని 'భకుల పని 'చేయడ'ని ఆరోపిసాడు. వెంటనే, యేమిటా లంచమని 

(వళ్నించుకొని, తానే వివరణ యిస్తాడు. గుడితిరుగు పస్త9ము, గుమ్మడి పండు, 



జానపదంలో అలంకారం 148 

పప్పుజెల్చం, మొదలగు నై వేవ్యమునకు సంబంధించిన కొలది కొలది పదార్థముల 

తీసికొని పంశము నుద్దరించు సంతానము నిస్తాడని గైకొనేవి కొద్ది విలువగల 

పస్తువుబు దయబేసేఏ “అమూల్యమైనవి ఆనుటపలన సింహాద్రి అప్పన్న చిరుది శ్ల 

వాడు, లందగొండివాడు ఆని చేసిన ఆరోపణ, ఆతని భక పత్సలత, దయార్జ్రత 

మొదలగు వానిని చొటిచెప్పి స్తుతించినదే యగుచున్నది. కావున ఇది అసలైన 

నిందాస్తుతి. 

మాట కొంత పరుషమెన మనసు మా(తము వెన్నపూస జానపదునికి. అక్తే 
అక్షరజ్ఞానం లేకున్నా అనంత భావవాహిని వాని ఊహాలోకములో _పవహిస్తుంటుం ది. 

'పా(తలు మీ దగప్పిన గృపామతినోర్చితి, సీచుపొత్తునన్ 

(బాతి మెయిన్ మెసంగితివి, భక్కుడు కుంఅన బంప బోతి, మై 

పూత యొనర్చుకొంటి శవభూతి, కపాలమునం భుజించి, తీ 

రోతలు పెక్కులు౦డ నివి రోయుదువే? యిక భక్తపత్సలా?'! 

శిపుని, తిన్నడు అసహ్యించుకున్నట్టుగా చేసిన నిందలో భగవంతుని భక వృవత్సంక, 

జొదార్యాసు స్పష్టంగా గోదరించి నిందాస్తు తి యగుచున్నది. 

ఆ తరు 

విరోధాభాసాలంకారము : 

సామాన్య మానవుని మాటకు, చముత్కారిమైన వాని మాటకు ఉండు భేదం 

రసహృదయుడై న వాడికి మా(శ్రేమే తెలుస్తుంది. వాడే సంతోషిస్తాడు. . వాక్యమున 
నుండు చమక్కాఠమే గిలిగింతలు పెట్టి హృదయమునకు పులకింతల గలుగ జేయును 

వాక్యార్థమున అననుకూలత మొదట స్ఫురించును. ఆలోచించిన కొలది ఆ యనను 

కూలత నుండే అనుకూలత తోచును. లాక్షణీకులు దీనినే విరోధాభొసాలంకార 

మన్నారు, | 

1. కాళహస్తి మహాత్మ్యము, ధూర్జటి. 
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రి ల 
యాం అల 

మున మొదట వివోవము భాసించి, ఆలోచించిన పిదప అది అథొస 

రా iy 

జీషంగల జంతువుల్ని 

శీరీన పెండావ చోయిందీ!' 

గార అడవియైనష్ల పడు చట్టు, చెట్లకు కొమ్మలు. కొమ్మలకు రెమ్మలూ, ఆకులూ మొదలగు 

నవి వుండాలి. మర అది ఆకుకులేని అడివటః ఆశ్చర్యం! అందులో జీపంలేని 

జం౦తుఒట! ను వేటాడజోయిందట: ఇది మరీ విన్తూరం. 

బీఖముండీ, బఅనుండీ, తన కన్న బలహినములై న జంతుపులనే అరణ్య ములోని 

జంతుపులు వేటాడుతుంటాయి. ఇది లొక సహజము, ఇచట ఆ విధంగా కొక 

బీవంలేని జంతుపు జీజఒంగల జంకుపులను సెర్చి చెందాక నేగిందట, ఇదీ 
Es Wen ee Bh) i a 

పరస్పర ఏ ముద్ద ఇన మాట. కౌని యిని _పజాంక (వ కియల్లో (మున్, ప్ర పల్లా) 

తరుచుగా కనబదుభూనే వుంటాయి. అన్తే యిడికూడా. ఇదీ పొదుపు కథయే. 

న. ల We స్ a 
సంర బాసంగాపున్న తీయి, ఆకులని అడవి (పాణంలేని జ౦తువు 

ధువ్వెన, హైణంగల జంతువులు పేలు. అని ఆ పొడుప్పనకు విడుపు సూచించే 

పరికు ఓహోలు, ఆహా లు వినిపెంచి, మెదుటి హృదయాలు సంతసీసాయి. 

“కర చదణ౦బులు గలీగియు 

కరచరణ విహీను చేత కట్టుబడ ౦ గా 

జ శ క, oe ws ళీ న చూచి నవ్వె చిత్రము గాదే... 
. సఖ 

కాళూ చేతులూ పుండికూడా ఒకడు కాళ్ల, చేతులు నేత బింధింసబడ్లాడ సీ, 

ఆశ్చర్యం! యిది అయ్యే పని 'కాదంటాము. కాని ఆది జరిగిందట: దానిని జూచి 

తలలేనివాడు వకపకా నవ్విండట: ---ఇది మరీ విచ్నితిము, యిది అసాధ్యం, 

విరోధం. 
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కప్ప పాము నోట చిక్కినపుడు యెం(డి నవ్విందని వివరణ యిస్తే, 

అవును గదా! విరోధమనుకున్నాము, కాని అది అభాసనముయిందని సహృదయుడు 

సంతసిస్తాడు, అంధుకే అది విరోధాభానము. 

“మెడలేని యావొకటి 

చేసీ ముందుకు బోయె తెలునుకోండి.. 

తలలేని పెద్దపులి దాన్ని వేసుకుపోయే 
తెలిసినవారికి 

తేన మామిడి పండు, తెలుసుకోండి... 

కెలుసుకోండి చూద్దాం | 

'ఆకులేని అడివిలోన 

తోకలేని మృగము పుకై 

తోకలేని మృగము కడపునా 

యాగంటి లింగా! 

ఈక లేని పక్షీ బు్తురా!' 

“కానరాని అడవిలోన 
వానలేని మడుగు నిండే 
వానలేని మడుగుమీదానూ 

యాగంటి లింగా 

మానరాని అగ్నిపొడ మేరా!' 

ఇటువంటి తత్వాలు సంకీర్తన సాహిత్యములో యెక్కుపగా పున్నాయి. భకుడు 

తాను సందర్శించిన ఆత్మస్వరూపాన్ని, పర(బహ్మ దిప్యస్వరూపాన్ని చూచింది 

చూచినటుల వర్టించుతాడు. ఆతని కది న్వభావోకి. కాని, సాధారణమయిన 
లోకులకది ఆసంగత పర్షనగా తోస్తుంది మొదట. కాని, విసరణ విన్న పిదప 
సవ్యంగానే కనబడుతుంది. 

పె నుదహరించినవి ఏగంటివారి తత్వాలలోని భాగాలు. తత్వశబ్దానికి 

సత్యం, జీవేశ్వర విషయం అనే అర్జాలున్నవి. కాబట్టి శీవేశ్వరుల సత్యస్థితిని 
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కావ్య పద్ధతిలో తెలిపే రచనలకు తత్వాలని పేరు. ఈ తత్వం 'ఏల' రూపంలో ' 

వుంది. దీని మొదటి పాదంలో అద్వైత సిద్ధాంతానుసారంగా జీపుడు సంసారంలో 

(పవేశించిన విధం, రెండో దానిలో యీ దేహంలో అతడే రూపంతో వున్నది 

చెప్పబడింది, 

ద్వైత సిద్ధాంతములో జీ వేశ్వరులిద్దరూ భిన్నులు స్వతఠ,త లక్షణాలు 

గలవారు. అద్వైతం (ప్రకారం జీవుడీశ్వరాంశ, అల్పత్వ పూర్ణత్వాలు మాత్రమే 

వారికి భేదం. జీవుడు అల్బత్వం నుండి పూర్ణత్వానికి వెళ్ళినపుడు ఈశ్వర సాయు 

'జ్యం చెందుతాడు. 

సృష్టి సిద్ధాంతం _పకారం ఈ (బహాండంలో _బహ్మాండమై నిండినవాడు 

ఈశ్వరుడు. వైదిక ధర్మము ఈశ్వరుని యొక్క సాకార (సగుణ), నిరాకార 

(నిర్గుణ) ములను గుర్తించింది. కాబట్టి యిందులో సగుణావస్థ బెప్పబడింది. ఈ 

సృష్టిలో నిండిన ఈశ్వరునికి బహ్మా' అని కూడా పేరు. ఆతనికి “అజుడు అనే 

ర్యాయపదం, దానికి “మేక' అనే మరో ఆర్థంకూడా వుంది. ఓ పురాణ కథాను 
రం (బహ్మా ఒకప్పుడు జింకగా కూడా అయినాడు. 

ర లో 

ఇ” 

ఈ తత్వంలో మొదటి పాదంలోని ఆకులేని అడవి “సంసారం. సంసా 

రాన్ని అరణ్యంతో పోల్చడం కవి సం(పదాయం, అయితే యిందులో చెట్టులేవు 

కాబట్టి తత్వకర్శ దానిని ఆకులేని అడవి అని చిత్రంగా చెప్పినాడు. ఆ అడవిలో 

నిండింది (బహ్మ. అతడు మృగరూవం కూడా ఓ పర్యాయం ధరించినాడు. లేక 

మృగ శబ్దానికి “పశు' వనే అర్థం తీసికుం"టే. _బహ్మకు "అజ నామంకూడా వుంది 

కాబట్టి పరంపరిత లక్షణలో అతనికి మృగమనే అర్థింకూడా లభిస్తుంది, అయితే 

నిజంగా పశువు కాబట్టి కృకికర యిక్కడ సైతం వాక్చి(తం కోసం తోకలేని 

మృగం అన్నాడు. ఈ మృగాంశయే జీవుడు. జీవునికి ఈ దేహంలో వున్నంత 

కాలం 'హంస' అనే పేరు చెల్లుతుంది. అది మనకు ఓ పక్షి వాచకం, అయితే 

జీవుడు నిజంగా పక్షికాదు. కౌబట్ట చిత మర్యాద కోసం యిక్కడ “ఈకలేని' 

పక్షి, అన్నాడు. ఈ ఈకలేని పక్షిపై చెప్పిన తోకలేని మృగాంశం కాబట్టి దాని 

కడుపున పుట్టినట్లు చెప్పినాడు, ఈ రహస్యాన్ని ఏను--కంటి ఆని కవి అభి 

(పాయం. దాని సంధి రూపమే 'ఏగంటి.. ఇక్కడ ఏగంటి లింగా అనే 
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Fr 
3 జి జ వీజీ We WE: అ a 

మకుఐంలో ఈ ఆర సూచన పుండి, జపశ్వారల సంబంధ రహస్యాన్ని నేను 

క్ర నుగొన్నానని భొబ౦, 

ఇక రెండప గేయ థాగానికి పస్తే, దీనిలో తైతరీయోవ.. నిషత్తులోని 

మంత పుష్పం పర్టించే హృదయకోశ విషయం చెప్పబడింది. మన, దేహంలో 

హృదయకోళం తలక్రిందులుగా కట్టిన తామర మొగ్గల ఎడమ వై పున నాభి సె 

భాగంలో (వేలాడుతూ పుంటుంది. దాని లోపల కొంతభాగము “ఖాళీగా వుండి 

అందులో నీరు నిండి పుంటుంది. దీనిని కుండీ ముదిరిన -పరకాయతో "పోల్చ 

'వచ్చును. ఆ నీటిలో ఒక సన్నని జ్యోతి పుంటుందని, అదియే (పాజమనీ, జీవుడా 

జ్యోతిలోనే పుంటాడ నీ, ఆతనికే “'హంస' యని పేరనీ, దేపతా వాచకాలన్నీ అతనికే 

చెబ్లతాయసీ, ఉపనిషన్మతం. ఈ జ్యోతి నీటిలో వుంటుంది కాబట్టి దీనికి 

'అపోజ్యోతి' అని మరో పేరు, 

ఈ గుండెయుక్క చి(తం. దాన్ని నిలుపునాకోసి లోపలపుండే ఖాళీ (వదేశం 

దానిలోని నీటికోకూడ, (శ్రీ సచ్చిదానందన్వామి శన “జీవ బహ్మైక్య వేదాంత 

రహస ళీ అ) Pe వ a 

శం అనే పుస కంలో సహజమెన పర్షచితంగా (పదర్శించినాడు. 
టం | అ ss ణు స్ 

ఈ వాదంలోని కానరాని అడవి మన శరీరంలోని లోపలి భాగం, అందులో 
వానలేని మడుగుపై ని మనం చెప్పెకొన్న గుండెకాయలోని చెలిమె, 'ఏనుగంటి,నని 

కవిగారి అభిప్రాయం. ఈ రహస్యం తెలిస్తే జీపుని భౌతిక రూపమేదో అపగతమై 
ఆతధెపర్తి అంశనో తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా తెలిస్తే, తానుగూడ ఆ సరిపూర్ణత్వానికి 

(ప్రయత్నం చేయవచ్చునని కవిగారి భావన, 

ఇందుకు ఆధారమయిన సమం(_తప్పృష్ప భాగాన్ని, పరిశీలింతాం. 

\ “పద్మకోశ (పతీకాశ గ్ం హృదయ చాప్యధోయుఖం 

రిధో నిషా సుతస్యాం తే నాభ్యా వపపరితిష్షకి 
యి యట 

జొల మాలో కులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహాత్ 

సం తతగ్ ౦ శిలాభినుల్లం బిత్యాకోళ సన్నిభం ' 
| Pot) 

తసాం౦తే సుషిరగ్ం సూక్షుం తసిద్ న పతిషితం నాకంత సుషిర/ క్ష శ్రగ సర్వం (పతిష్టితం, 
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తస్య మధ్యే మహో నగ్ని 
ర్విశ్వార్సి ర్విశ్వతో ముఖః 

సోగ భుగ్విభజన్ తిష్ట 

న్నాహార మజరః కవిః 

తిర్య గూర్భ్వ మధళ్ళాయి 

రశయ స్తస్య సంతతాః 

సంతాప యతి స్పందేహ 

మాపాద తల మస కః 

తస్య మధ్యే వహ్ని శిఖరిణి 
యోర్జా వ్యవస్థితః 
సీలతో యద మధ్యస్థా 

విద్యుర్లేఖేవ భాస్వరాః 
సీ వార శూక మతృన్వి- 

-పీశా భాస్వత్యణూప మా 
తస్యా శిఖభాయా మధ్యే 

పరమాత్మా వ్యవస్థితాః 

స(బహ్మ సళ్శివ స్పహరి 

స్పేం(ద సోక్షరః పరమ స్వరాజ్," 

యాగంటి లింగని తత్వాలను చదివినపుడు భావం విరోధమనిపించింది. వివర 

ణాత్మకమైన, సోదాహరణమైన చర్చ తరువాత ఆ విరోధము అభాసమైంది. కావున 
ఈ తత్వాలు విరోధాభాసాలంకార పరిధిలోనికి వస్తున్నాయి. 

విరోధం చెప్పడం, ఆ తర్వాత ఆలోచింపజేసి అభాసం చేయడం, 

ఆనందం కలిగించడం పొడుపు కథల ముఖ్యోద్దేశం. 

1. కృష్ణ యజుర్వేదములోని - నారాయణ సూక్తము నుండి (గ్రహించిన పంచ 
సూకొలు, 

పుట - 88. సంకలన కర్త = పాలా సజ్జల రామశర్మగారు. 

[కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్ కర్నూలు గారికి కృతజ్ఞతలతో] 
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“నాలుకి లేని పిట్ట నాకిపాయె.' 

ఆ సిట్టకు నాలుకేలేదు కదా: నాకడం అనే (క్రియకు సాధనమైన నాలుక లేనిది 

నాకడం అసాధ్యము. అందువలన ఇది విరోధము. మరి ఆ పిట్ట ఏషటో! అని 

ఆలోచించి, అది మంగలి కత్రి అని తోచినపుడు, ఓహో! అది నాకి పోయింది 

గడ్డాన్ని అని సరిపెట్టుకొని, ఏరోధాన్ని అభాసం చేసికుంటాము, 

“తోకలేని పిట్ట 

తొంబై ఆ మెడపాయె." [ఉత రం] 

అను పొడుపుకథ కూడా ఈ అలంకారాన్ని కలిగియున్నదే. 

పోలిక కై తిక్కన విరాట పర్వములోను౦డి ఒక నం 

“ఇమ్మెయిని నధిక పరి తా 

పమ్మునబడు సూత హృదయ పద్మంబలరం 

దమ్మ కొలంకుల మొగుడ వ 

నమ్ములు సోలంగ దివసనాథుడు (గుం కెన్. 

ర్యుడు (క్రుంకినాడు. ఇపుడు పద్మమలరుట విరోధము, కాని, అది కీవకుని 
హృదయ పద్మము. చీకటి కాగానే తనకు కలుగబోవు సుఖాన్ని ఆలోచించుకుని 
సంతసిస్తున్నాడు. అందుకని అది విరోధాభాసము. 

న్ 

3h 
ష చమత్కారంగా విరోధాభాసాన్ని సాధించడం (గాంధిక కవులకు 

సులభం. కాని నానార్థాల (పయోగం తెలియని జానపదుని సహాజ. సుందరమెన, 

ఈ యలంకారమెంత సుందరమో తోచక మానధు, 

o00— 

అసంగత్యలంకార ము క 

ఒకచోట పొగరాజుకుంటున్నదనగా, అచట తప్పక నిస్పువుండి వుంటుం 

దని మనవారు నిర్ధారిస్తారు. దీనినే కార్యకారణ పంళింథినుని అంటారు, 

1, ఆం(ధ మహాభారతం. 4 = wu 916. 
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కారణనములేనిదే కార్యము జరుగదు. కార్యము జరిగిందంటే, తప్పక దానికి ధృఢ 

మైన కారణనసుంటు౦దని విశ్వాసం. ఒక రకమైన కారణమునకు అదే రకమైన 

కార్యం జరిగినా, లేక ఒక రకమైన కార్యము జరిగినపుడు అదే రకమైన కారణము 

నూహించినా, అది పెద్ద విశేషమనిపించుకొనదు. కాని ఒక కారణమునకు 

అసంగతమైన కార్యము జరిగితే, అదే ఆశ్చర్య జనకము. అట్టి వర్ణనలే మన 

సాహిత్యంలో అసంగత్యల ౦కారాలనబడుతున్నాయి., 

కార్యానికీ, కారణానికి విరుద్ధము వర్ణితమయిన యెడల ఆడి అసంగత్య 

అలంకారము, 

“ఈపు మీద తంతే 

మూతి పండ్లు రాల్నయ్' అన్నట్టు. 

అనే ఈ సామెత అసంగతమైన మాటలు చెప్పి పనిని తప్పించుకుందామని యత్నం 

చేసేవార న్నట్టిది. 

వీపుమీద కొట్టడమనే కార్యం జరిగితే వీపు నొప్పి పట్టాలి. లేదా అంతగా 

నైతే యెద, కడుపు బాధకు గురికావాలి. కాని జరిగిన కార్యము మూతి వండ్లు 

రాలడం. కారణానికి, జరిగిన కార్యానికీ ఆసంగత్యం పర్టితమయినందున ఇది 

అసంగత్యల౦కారము, అటువంటిదే మరో సామెత, 

“మూతికి పుండయితే 

పాలు పిండరాదు అన్నట్టు 

మూతికి పుండయితే పాలు పిండే చేతులకు నొప్పి కలుగదు కదాః కనుక కార్య 

కారణములకు అసంగతి వర్ణితమగుటవలన ఈ సామెతపై అలంకొరమగుచున్నది, 

“కడివెడు తీర్థంబు 

కడుపార నే దాగ 

కిన్నెర నీ కెందుకన్నా! 

మనిషిని సులభంగా కో పోదిక్షుని చేయడం, శరీరం వశము దప్పునట్లు చేయడం, 

కట్ల యెర్రబిరచడం, మొదలనవి మద్యం మహాత్తు గలిగించే లక్షణాలు, 
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ఎవరై తే మద్యపానం కావిస్తారో వారికీ గుణాలు. కలుగడానికి అపకాశాలున్నాయి. 

కాని ప్రస్తుతం మన గేయంలో సర్జితమైన విషయం దానికి భిన్నంగా గోచరిస్తుంది, 

కడివెడు మద్యం కడుపునిండా పానం జేసింది వొకడై తే క శ్లైరబడ్డవి వాని 

యెదుటివానికి. 

కడివెడు తీర్థము (ద్రాగుట అను కారణము ఒనరించినవానికే కన్నెరబడుట 

అను కార్యము కలగాలి. కౌని ఆ విధంగా కాకుండా కడివెడు తీర్ధము (తాగుట అను 

కారణమొకనియందు, కన్నెరబడుటయను కొర్యమింకొక నియందు వర్గితమయినవి, 

ఈ వర్ణనమున కార్యకార ణములకు అసంగత్యముండుటపలన ఇది అసంగత్య 

అలంకారము, 

“కిన్నెర” అను సమాసమునకు “కోపము అను నర్భము చెప్పికొన్నచో ఈ 

అసంగత్వము కొంతవటకు లేకున్నను, తాగింది నేనై తే, కోపం నీకెందుకని 

సైతం అన్వయము గావించుకొని ఆనం గత్యల౦కారముగా చెప్పవచ్చును. 

కార్య కారణములకు ఆసంగత్యము పర్జితమైన యెడల అది అసంగత్య 

లంకారమగునన్నాము. అస్తే దాని యందుమరొక భేదము, 

ఒక పనిని చేయబూని, సరిగా దానికి విరుద్ధమైన పనిని చేసిన యెడల అది 

కూడా అసంగత్యలంకారమే యగును. 

“సామి నాకు సంతానం 

దయసేయ రాదా! 

దయసేయ రాదా! 

పాడుం టబ పదిమంది కోస్తరంట జనులు 

ఓసి నుపు పోసినవ లేదే?. 

=ఎపాడుం ఇ పదిమంది కొయ్యలేదు సామీ 

తలుపునేసుకొని యింట్ల దాగున్న సామీ! 
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ఓసిసీకు సంతాన 

మింక యాడ గలదే! 

గూశ్లై దీపం బెట్టి మొక్కేరు జనులు 

సస సీస 'మొక్కినవ వేదే: 

గూట్ల దీపంబెట్టి మొక్కలేదు సామీ 
au ఇ 

"సేతులు నొతాయని వూకున్న సామీ 

ఓని నీకు సంతాన 

మింక యాడ గలదే! 

వాడలో బాలలు ఆడచుండంగ 

ఎలషెటి పండుగొని యిచ్చేరు జనులు 
యి ne) 

ఓసి నీవు యిచ్చినవ లేదే? 

ఎల పెట్టి పండ్లుగొని యివ్వలేదు సామీ 

కోలక కైలతోటి కొట్టినా సామీ! 

ఓసి నీకు సంతాన 

మింక యాడ గలదే!" 

“పుణ్యంకొద్ది పురుషుడూ - నోము కొద్ది సంతానం. అనేది మన నమ్మకం. పూర్వ 
జన్మలో చేసికొన్న పుణ్యం మూలంగానే మంచి భర లభిస్తాడ నీ, వారి (వతాదుల 

ఫలితర రూపంలో సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. సంతాననతులు కాని వారు 

పాపాత్యులని లోకనింద పొందేవారు ఆనాడు, ఈనాటి పరిస్థితి వేరు. సంతానం 

లేనివారు, సంతానం కొజకయి పడిన పాట్లు మన సాహిత్యంలోని వివిధ 

(వ్యక్రియల్లో కనబడుతూనే వున్నాయి. 

సంతానార్ధురాలైన ఒక ప్రీ భగవంతుని 'వేడుకొంటున్నది, 

సామీ నాకు సంతానం 

దయ'సేయ రాదా!' అని. 
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ంతానార్థులై నవారు చేయాల్సిన పుణ్యకార్యాలొకటొకటి సూచించి, నీవిది చేసీనావా 

9ని అడీగినాడట దేవుడు, కాని ఆమె మ్మాతము దానికి భిన్నమైన విధంగా వ్యవహ 

ంచినానని చెప్పింది. సంతానం కావాలి, కాని దాని కనుకూల మైన విధంగా కాక, 

్వతిరేకమైన విధంగా ఆమె వ్యవహరించింది, 

ఇంటిలో 'పాడుంసే [పొడి -ఉంసే] పదిమందికి పంచడం నాటి 

$ర్మం. ఆ విధంగా పంచలేనివాడే నిజంగా లేనివాడు.! [బీదవాడు] పై గేయం 

గోని ఆమె, పొడీ పున్నప్పడు తలుప్త మూసుకొని యింట్లో దాగిందట. తాను కోరిన 

నికి ఇది విపరీత కార్యముగదా! గూటిలో దీపంబెట్టి దండం పెట్టడం మన 

చారం. కనీసం ఆ విధానానై్ననా ఆచరించినావా? అని అడిగితే పాపం! దండం 

3డికే చేతులు నొప్పిపెడతాయని మానుకున్నదట! ఇదీ వ్యతిరేక కార్యమే. సంతా 

ఫము కోరువారు సామాన్యంగా యితరుల పిల్లలకు వళ్లు, నస్తా?లు యిస్తుంటారు. 
)వు ఆ విధంగానైన చేసినావా? అని అడిగితే ఎలపెట్టి [వెల -- పెట్టి] పండ్లు 

. "నియ్యలేదు. కాని కోలకశైలతోటి కొట్టిందట: పిల్లలకు పళ్ల నిష్వకున్నా పరవా 

దు గాని, కోలక 'కైలతో కొట్టడ మనేది అసంగతం, 

ఆమె సంతానమును కోరినచో పుణ్యము నార్జించు పనులు చేయాలి. కాని 

ఇటువంటి అసంగతమైన పనులు చేయరాదు. 

ప్రై గేయం 'హెఠదప ధార్మిక జీవనానికి అద్దం పట్టినట్లు ంది. ఉన్నంతలో 

నాన ధర్మాలు చేయగల్లుట, సాయంకాఆం దీపం వెలిగించి నమస్కరించుట, వీధి 

కోని పసిబాలురకు పండ్లు మొదలగు తిను బండారములు సంచుట, మొదలగునవి 
ధార్మిక జీవన విథానాలు. పుణ్య(ప్రాపికి సోపానాలు. వీనినన్నిటిని [త్రోసిరాజనిన 

_ జిమెకు సంతానమెలా కలుగుతుంది? 

1. “అన్నమైన తక మైన తోయంబై న 

శాకమైన తనకు జరుగుకొలది 
అతిథిణనుల కడ్డమాడక నిడడేని 

చేమ! వాడె పుడమి లేనివాడు. - భాగవతము - పోతన. 8=467. 
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“పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు 

ధర్మం కొద్ది సంతానం" అని కదా నానుడి, అదే అనుమానం 

మన జానపదునికి కలిగింది. ఆ అనుమానానికి రూపమే ఈ గేయం. 

ఇ 
కొన్ని సామెతలు : 

"గుం (డాయి దాస్తే 

పెండ్రి ఆగిపోతుంది." 

“ఉలువ సేల పోగొట్కోని 
పపృ్పృ్కాల దేవులాడిండం౦ట." 

“నిరుడుడిన్న బుడ ౦కాయకు 

ఈ యేడు పడిశం బట్టింది,' 

దలగు సామెతలలో అసంగత్యలంకారం మనకు గోచరిస్తుంది. 

== 000— 

కారణమాలాలంకార6 : 

శృంఖలా బంధాలంకారాలలో ఇది యొకటి. అనుగుణములగు కార్యకారణ 

ములకుగల శృంఖలమే కారణమాల. 

పూర్వము నందున్న కారణము తన (ప్రాంతమునందున్న కార్యమును (పభ 

శ్రంపచేయును, ఆ కార్యము తిరిగి కారణముగా మారి తన చెంతనున్న కాశ్యమును 
(పభవింసజేయును. ఆది మరల తన చెంతనున్న కార్యమునకు కారణముగా 

వ్యవహరించును. ఇట్లు ఉత్తరోత రములకు కారణభూతములయిన పూర్వ వస్తువు 

లను పరుసగా కూర్చగా ఆది కారణములు యగును. 

కార్యకారణములకు మధ్య చండవలె అల్లిక సంబంధము కొనసాగుటను 

బట్టియే డీనికీపేరు సార్థక మయినది. 
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“తిగోడు కాపోడు బలెమంచొడు 

బతుకమాని రెండు మామిళ్లి చ్చె 

మామిళ్ల ధర్మాన పూత పూసే 

పూత థర్మాన కొత గాసే 

కాత ధర్మాన పనలే మెక్కే 
పనలా ధర్మాన పెకాలొచ్చే 

పై కాల ధర్మాన పాగాలొచ్చే 

పాగా జుట్టుకొని పల్లెకు వోతే 

were ఉ౬తికి అటళథి 

సై గేయములో మొదట మామిట్లి కారణము. వాని మూలంగా జరిగిన కార్యము 

పూత పూయుట. ఇచట కార్యంగానున్నదే తర్వాత కారణమై కాతకు హేతువై నది. 

ఆ తర్వాత, ఆ తర్వాత సైతం (క్రమంగా నిప్లే కారణములు కార్యములై , మరల 

నాకార్యములు తర్వాతి కార్యములకు కారణములై నట్లుగా వర్ణింపబడటవలన ఇది 

శృంఖలా బంధరూపమై కారణమాల యగుచున్నది, కారణమాలలో ముక్ష పద 

(గసాట ండుట సామాన్యము, 

పొ'కేలు కొమ్ములు లొట్టలు బాయె 

లొటలతో నీళు నిలిచె 
అగ౧ం౧౧౦ లం 

నీళ్ల ఫుణ్యాన నీమ్మలు గాసే 

నిమ్మల పుణ్యాన నిండె యిలు 
(ag 

తో 

తత CLE అభి oro a3 

పొప్టేలు కొమ్ములు లొట్టలు వోయినవి. లొట్టలు కారణమై వాని మూలకంగా నిలి 

చిన నీరు కార్యమయింది. పిదప నీళ్లు కారణంగా నిమ్మలు పూసి కాసినవి, ఈ 

విధంగా తర్వాత సైతం కార్యకారణ సంబంధము గొలుసువలె కొనసాగుతుంది. 

ఆందుపలన ఇదియు కారణమాలయే. 

“విద్యా దదాతి వినయం 

వినయాద్యాతి సా్మాతళ్వామ్ 
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పా(తత్వాక్ ధనమాష్మోతి 

ధనాత్ ధర్మం, తథః సుఖమ్.“1 

విద్య మనకు వినయాన్ని ఇస్తుందనీ, ఆ వినయము కారణంగా పా(త్రత్యం లభిసుం 

దస, దానివల్ల ధనం, దానివల్ల ధర్మమూ, సుఖమూ లభిస్తాయని, సూక్తి సుధలో 

చెప్పబడింది. ఇందులోనూ ముక్తపద్యగస్త మున్నది. అయినా కార్యకారణ 

సంబంధమునకే (ప్రాధాన్యత. 

—000— 

అర్జాంతఠన్యాసాలంకారము శ 

సామాన్యంగా లోకములో ఒక వాక్యము జెప్పి, యొక వాదమును లేవనెతి 

దానిని సమర్థించుటకు మరొక వాక్యమునో, లోకములోని నీతినో ఉట్టంకించుట 

సహజము. దానిపలన ఒక వాక్యము మరొక వాక్యమునకు (పోద్చలకముగా 

నుండును. ఈ రెండు వాక్యాలలో ఒకటి సామాన్యార్థమును తెలుపు వాక్యము, 

రెండపది విశషార్ధమును తెలియ జేయు సదియై వుండును, 

సాధర్మ్యముచేగాని, వై ధర్మ్యముచేగాని, విశేషార్థముచే సామాన్యార్థమును 

గాని, లేక సామాన్యార్థముచే విశేషార్థమునుగాని సమర్థించుబయే అర్థాంతరన్యాస 

మనబడును, 

విశేషమునకు సామాన్యము చెప్పి నమర్శించుట : 

“అడలకుము లక్షణా జడుపేల నిపుడు 

మిమ్మన్న మాటలు అనుభవంబయ్యె 

చేసిన పావమ్ము పండిన చద్ది 

కుణువక పోపయ్వ కొంత కాలముకు. 
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రావణ వధానంతరం సీతను చేవట్టుటకు ముందు రాముడు సీతకే అగ్నిపరీక్ష 

ఏర్పాటు చేసినాడు. తల్లిని మించిన వదినకు ఇట్టి ఘోరమైన పరీక్ష యేమిటని 

లక్ష్మణుడు మథనపడి వణకి పోతూవున్నపుడు సీత లక్ష్మణునితో అన్న మాటలివి, 

భయపడవలసిన పనిలేదు. చేసికొనిన పాపపుణ్యాలు, వండిన ఆహారం అనుభ 

వించక తప్పదు. అనుభవిస్తానని అన్నది, 

"చేసిన పాపము, వండిన నద్ది కుడువక పోపు' అనేది లోకనీతి, విశ్వాసము. 
ఆ నీతిని తెలుపు వాక్యమిచట సామౌాన్యార్థ మైనది. అరణ్యవాసమున మాయలేడి 

వెంటబడి రాముడు వెళ్ళినాడు. కొంతసేపటికి హా సీతా హో లక్షణా! అను 

మాటలు అర్హరవంలాగా వినపడ్డాయి. అయార్హ్తరాసము విన్న సీత రామున శెైదో 

ఆపద కలిగింది వెళ్ళిచూడమని లక్ష్మణుని కోరింది, రానున్న ఆపద నూహించి 
నాడో యేమోకాని లక్ష్మణుడు, లోకరక్షకుడై న (శ్రీరామచం(దునకు ఆపద కలుగదు 
భయపడపలసిన అవసరం లేదన్నాడు. కాని సీత శంకిత మైన మనసుతో బాధ 

పడుతూ, లక్ష్మణుని పరుషమయిన మాటలతో బాధ పెట్టిందట! వాస్తవంగా లక్ష్మ 

ణుడు సదాచార పరాయణుడు. అన్నగారి సేవ కంకితమయిన వాడు. వదినగారిని 

కన్నతల్లి కన్న మిన్నగా గౌరవించేవాడు. అట్టి ఉత్తముని శంకించుట, అవ 

నించుట అనునది సీత చేసిన పాపము. ఇది విశేషార్థం. పావ ఫలితము ననుభ 

వించక తప్పదనునది సామాన్యార్థ ౦. 

మిమ్ములను నేను నిందించి పాపము వొడిగట్టు కున్నాను; అనునది 
విశేషార్థం. చేసిన పాపము అనుభవించక తీరదు కాబట్టి, యిపుడీ అగ్ని (పవేశ 
శిక్ష అనుభవిస్తున్నానని సమర్థించింది విళషార్థంజెప్పి, దానిని సొమాన్యార్థం చేత 
సమర్థించుట యిట జరిగింది, 

'వెల్లుల్లిపాయల్లు తోక మిరియాలు 

వుడికించి యళోదమ్మ 'వుగ్గు' పోయంగ 

మందాని తాగేడు మాయ కృష్ణమ్మ 

చేదాని తాగేడు చిన్ని కృష్ణమ్మ 

విసమునే మింగినా వీఠప్ప[తునకు 

వుల్లి మరియాల౦ అ వొగలెక్క-లోవాః' 
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(శ్రీకృష్ణునకు యశోద “వగ్గు దాపుతున్నది. ఉగ్గులో తన చిన్నారి ఆరోగ్యాన్ని 

దృష్టిలో నుంచుకొని, రోగం నొప్పి, వొత్తకుండ, వెల్లుల్లిపాయలు, తోకమిరియాల 

రసమును కలిపి తినిపిస్తుందట కాస్త పయసొచ్చి, అనుభపంపున్న తల్లులు, 

అప్వలు, తమ యింటి పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్యులకన్న యెక్కు_ప 

అనుభవం కలిగివుంటారనేది జగద్విదితం. ఇంటిలో చంటిపిల్లలుం యే, ఆ 

యింటిలో తప్పక ముసలివాళ్లండాలి. అపుడా చంటివారికి శ్రీరామ రక్ష. 

యళోదమ్మ తాపిన వెల్లుల్లిపాయల, మిరియాల రసాన్ని “మాయకృష్ణమ్మ' 

మరి కిక్కురుమనకుండా యెలా తాగగలిగినాడు. ఘాటు గదా! అను సందేహానికి 

సమర్థన తర్వాతి వాక్యంలో పుంది. విషమునే (మింగి జీర్ణించుకున్న వానికి 

యిదొక లెక్కా! అని. శ్రీకృష్ణుడు బాల్యముననే “పూతన చన్నుల చేదు (దావి* 

ఆ రక్క-సిని చంపినాడని భాగవతాది కథల్లో చెప్పబడింది. పూతనను కృష్ణుడు 

చంపినాడని కాక "చిన్ని కృష్ణుడు పూతన చను[గోలునపుడు అపూర్వ మాతృత్వాం 

బుధిని ఉక్కిరి బిక్కిరై ఆమె చస్తుంది.* అని కొందరభి(పాయపడుతున్నారు. 

ఘాశైన (ద్రవాన్ని కృష్ణుడు సునాయాసంగా తాగినాడు. విషాన్నే మింగి 

జీర్ణించుకున్న వానికిదొక లెక్కా ఆని సమర్థించి చెప్ఫుటనలన ఇది అర్భాంత 

రాన్యాసమయినది. 

సామాన్యమునకు విశేషమును చెప్పి సమర్థించుట : 

"పాపాలు చేనుకొని బావిలో పడితే 

పై మురికి యేగాని పాపాలు పోనా 

చేటుకాలమటర' శంకరుడ సీకు 

ఆలిమీద పెళ్ళి యెట్లాడి నావు? 

శివుని కూడ అధిక్షేపించిన జానపదుని పల కుల ములుకులివి. 

శానపదులలో ఎక్కువగా విద్యావంతులు ౦డరు, కావున వారంత చైతన్య 

సంతు లు కారు; అను అవ పథ లోక (వచారము నొందినది. కొని వాస్తవంగా 

1. డా యెల్ల అండ రఘుమారె 
this 
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అది అబద్ధమే. “తమ్ముడు తన వాడైనా తప్పుతప్పే" అని నిక్కచ్చిగా చెప్పే 

తత్వం వారిది, మూఢాచారాల విషయంళోకూడా అంతే. అందుక జానపదుడు- 

“చేసిన పాపం గోశిల సెబోని 

కాశికొయినా తీరదు." అనే ఉజ్వల సత్యాన్ని తన సామెతలలో 

చెప్పి కొనినాడు. (పక్కమనిషిని గౌరవించగలగాలి, మంచిని _పేమించగలగాలి; 

ధర్మాన్ని అనుసరించగలగాలి. మనిషిలోనే మందిరం వుంది, ఆ మందిరంలోనే 

పరమాత్మ వసిసాడు కాని, యెక్కడో గుడి గోపుగాలలోకాదు. అందువలన 
భగవంతుని కె యెటో తిరుగవలసిన అవసరంలేదు పవితుడవై సమాజ(_శేయస్సు 
కొటకె పాటుపడినపుడు తప్పక దైవం నిన్ను (పేమిస్తాడు. అంతేకాని ఆడంబ 

రాలతో, అటు ఇటు తిరుగుట పృథాయనే నిప్పులాంటి నిజాన్ని సూటిగా చెప్ప 

గలిగినాడు జొనపదుడు. ఇంతకన్న చైతన్య పథగామి యింకెపరు?. 

పాపకార్యాలెన్నోచేసి వానిని పోగొట్టు కొనేందుకు గంగాదికాల్లో స్నానం 

చేస్తే శరీరాని కంటిన మురికై తే పోతుంది గాని, మనసున కంటిశ మలినం ఏ 
విధంగా పోతుంది? పోదు; అనేది సామాన్య వాక్యం. శివునికి ఇదివరకే గౌరీ 

దేవితో వివాహమైనది; ఆర్ష ధర్మ్యానుసారం ఒక రామునికి ఒరే సీత ఆనట్ల, 

ఏకపత్నీ (వతత్వము ఆవలంభించవలయును. అట్టియెశ శివుడే రెండవ భార్యగా 

గంగను స్వీశరించాడు. ఇది అధర్మము. దానివలన కలిగిన పాపమును గంగ 

పలన పోగొట్టుకుందామనుకున్నాడు.! కాని గంగవలన పోయేది శరీర మాలిన్యమే 
గాని, మనో మాలీన్యము, అధర్మ జనిత మాలిన్యము పోదని యిచట జానపదుడు 

అథికేపించినాడు. సామాన్య వాక్యము మొదట జెప్పి దానికి _పోద్బలకముగా విశేష 

వాక్యము చెప్పినాడు, కావున ఇదికూడా అర్జాంతరన్యాసాలంకారమే. 

గుండె గుడిలో వెలిగే జ్యోతిని చూడగలగాలి, కొలుపగలగాలి, కాని, 

గుడుల్లో ని దీపమెందుకనే ధార్మిక విప్పపమూరి, యగు జానవదుని వ్యక్తిత్వము 
ఇచట మనకు స్పష్టమవుతుంది. 

1. గంగాపాపం శశీతావం హరతి ౬ ౨ అ “ స్తుకి ముకావళి, 
ne) 
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కౌలదుంతయు 

వృథాగా గడిపి. మోసపోయి 

బాలగోపాల 

నాపాలికి రానేల-- 

చాల (ప్రీతిన్విందు సేయగ 

సరకు సేయక బోయి వెనుకకు 

చల్లి కొంచెము బెట్టు మనియెడు 

సామెతయ్యెను చాలు చాలుర: 

గోపిక యొకతె తనతో సఖ్య మొనరింపమని గోపాలుని ఆహ్వానించినది. కాని, 
ఆ గోపాలుడు ఆమె ఆహ్వానమును అపుడు తిరస్కరించి వెళ్లి నాడు, కాలమంతయు 

వృథాగా గడిపినాడు. ఎక్కడెక్కడో తిరిగినాడు. మోసపోయినాడు. చినరకా 

మొదటి గోపిక దగ్గరకే వచ్చి ఆమెను న్నేహభిక్ష ఆర్థించినాడు. అపుడా గోపిక 
మొదట (_పేమతో విందుచేయుదునన్నపుడు తిరస్కరించి వెళ్ళి, ఆ పిదప తిరిగి 

పచ్చి యేమైన “చల్లి యన్నమున్న పెట్టుమని ఆర్జించిన సామెతవలె అయినదని 

'దెప్పినది'. గోపాలుడు మొదట ఆమె ఆహ్వానమును తిరస్కరించి వెళ్ళి తర్వాత 

తిరిగివచ్చి "స్నేహ భిక్ష కోరుటనునడి విశేషార్థమ; మొదట నాహ్వానించిన విందు 

తిరస్కరించి తర్వాత ఏమైన సద్దికూడుస్న పెష్టుమనుట సామాన్య వాక్యము. 

విశేషార్థము మొదట చెప్పి, దానికి _పోద్చలకముగా నామాన్య వాక్యము చెప్పుట 

జరిగినందువలన ఇది ఆర్థాంతరన్యాసను, 

'తలియ బెట్టిన అశనంబు తొలగ (దోచి 

పిదప కుడిచెద ననువాడు బేలగాడె:" 

అను సామాన్య లోకనీతి ఇందు స్పష్టమెైనది. జాలగోపాలుని అనిశ్చిత చేష్టలు 

విశేషాంశమెనది. వోషాంశదును సామాన్యాంశముబేత సమర్ధించాటపలన ఇది 
ee 

మొదటి భేదమగు ఆరాంతరన్యాసం. 

ఆర్జాంతరన్యాసానికి అల్ల సాని వారి ఒక పద్యాని పరిశీలింతాము, 
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“పాంచద్చూషణ బాసుమూల రుచితో 

పాలిండ్లు పొంగార, పె 

యంచుల్ మోవగ కొగిలించి 

ఆధరంజాసింప హో శ్రీహరీ!- 

-యంచున్ [బాహ్మణు డోర మోమిడి 

తదీయాంసద్వయంబంటి పొ 

మ్మ౦చున్ (దోచె, కలంచునే 

సతుల మాయల్ ధీర చిత్సంబులన్.' 1 

తన౦తతానై వలచి పైబడిన వరూధినిని నైస్టిక (బాహ్మాణుడై న (ప్రవరుడు తొలగ 

(తోయుటి విశేష వషయం. ధీరచిత్తుల మనంబులను అట్టి మాయలతో సతులు 

కలంచ జాలరు అని సమర్థించినది సామాన్య విషయం; కావున ఇది అర్జాంతర 

న్యాస౦, 

- 000 -- 

రత్నావళ్యలంకార 6 క 

ఆలంకారావళి అందు ఒక నూత్నత్వము నాపాదింపచేయనది ఈ రత్నావళి. 

ఉపవా, రూపక, ఊఉ(శ్రేక్ మొదలగు అలంకారాలలో (ప్రస్తుత మొకటి అప్రస్తుత 

'మొకటిగా మాత్రమే వుండుట జరుగును. అనగా ఒక వస్తువును మరొక వస్తుపుతో 

మాతమే పోల్చుట జరుగుచుండును. ఆ పోల్చుటలోనే పోల్చు విధానమును, పద్ద 

తినిబట్టి వేరు 'వేరలంకారాలుగా పేరువడిసినవి. “రత్నావళ" ఈ విషయమున కొంత 

భిన్నత్వము నొందియుండుట గమనింపదగినది, 

(పస్తుతమైన ఒకి వస్తువును అనగా ఉపమేయమును, అ(వసుుతమైన యెన్నో 
పస్తుపులతో ఆనగా ఉపమానాలతో పోల్చుట “రత్నావళీ'. మన వద్ద ఒక రత్న 
మున్నది. అది మరెన్నో మాలలలోని రత్నములతో పోల్చబడుతున్నది, “ఆపళి' 

1. మనుచరిత్ర. అల్లసాని పెదన, 
ఉరి ఎ 
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అనగా పరున కదా! ఉపమేయమునకు సరునగా ఉపమానములు చెప్పుటయే యీ 

అలంకారమున కాననగును. కాగా, యీ చెప్పుటలో కొందటు లాక్షణికులలో 

కొంత వై విధ్యమున్నడి. నీవు రాముడవు, నీవు కృష్ణుడవు, నీవు బుద్దుడవు... .... 
మొదలగు విధంగా ఒకనినే శ్రీష్ట రూపకాలంకారముగా చెప్పిననే రత్నావళి అగునని 

కొందటంపే, ఆ విధంగా కాక, నీవు రామునివంటి వాడవు, కృష్ణుని వంటి 

వాడవు బుద్దునివంటి వాడవని ఉపమాలంకారమున చెప్పినను “రత్నపళియే యగు 

నని కొందణి అభిమతం. మొత్తము మీద “(ప్రకృత వస్తువును వర్ణించునెపముతో 

అ(పకృతమైన వస్తువుల (క్రమబద్ధముగా నర్జించుపే “రత్నావళి అని చెప్పవచ్చును. 

“అల్ల విరి బియ్యమా 

మలె మొగలో లేక 
ట్. శే 

తెల వ[జ౦బులా!: 
(ag) 

ముల్లో కముల యేలె 

తల్లి సీ దంతంబులూ! గౌరమ్మ 

దానిమ్మ వీజంబులూ!' 

తెలుగు గృహిణుల ఆరాధ్య దైవము గౌరమ్మ. గౌరి నోములు మొదలగున 

వాచరించి తమ కోరికల నెరవేర్చుగొనదలంతురు. ఆమె స్తోతములోని భాగమే 

యీ గేయం. 

గౌరమ్మ దంతాలు పరి బియ్యమో? మల్లెమొగ్గలో, తెల్ల వ(జంబులో, లేక 

దానిమ్మ బీజంబులో! అనునటుల వున్నవట!: ఇది ఒక విధంగా ఉచశ్చేకయే ఐనను 

(సకృత మైన గొరమ్మ దంతాలకు వరుసగా ఉపమానములుగా పరిదియ్యము, మల్లె 

మొగ్గలు, కెల్ల పృజంబులు, దానిమ్మ వీజంబులు మొదలగు అ(పకృతములను 
[a ne) ( 

చెప్పుటిపలన ఇది ర త్నాపళి యెనది. 

కవులూ, కళాకొరులకు అత్యంత సమాదరణగల కాలము భోజరాజుది, 

నాలుగు మాటలు చెప్పకలిగిన (ప్రతివానికి ఆ రోజుల్లో సన్మానం లభించేదట. 

నాటిదేయని చెప్పబడు ఒక ఉదాహరణము గైకొని దానియందు న్యూనత్వ దోష 
మున్నదని లాక్షణికులు విమర్శింతురు, అది; 
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“రాజే థోజతే కీరి 8 

ల్లపత్, తేల్లకుక్క-విత్ 

నః సన్యాసి దం౦ంతపకల్ోొ,....+ అని, 

ర 

శ్ 

భోజరాజుగారి కీర్సి యెంతో (ప్రకాశవంతమైనదని చెప్పుకే యీతని ఉద్దేశం, 
తెల్లని వస్తువులు అతడెరిగినంతలో యేవేవో తలచుకొన్నాడు. అంతే. రాజుగారి 

కీరి అలా వుందని చెప్పినాడు. దానిలో భాషాదోషంకూడా వుందని ఆతనికి తెలియ 

లేదు, అతనికి తెలిసిందొక్కా'పే. రాజుగారిని పొగడాలి, సన్మానం పొందాలి, 

అంతటి భోజరాజు కీర్తికి ఉపమానాలు కూడా అంతవిగానే వుండాలిగాని, 

అల్బమైనవిగా పుండకూడదని యిచట విమర్శ. రాజుగారి కీరికి ఉపమానాలుగా 

చల, తెల్లకుక్క, సన్యాసి దంతాలను అతడు _గ్రహించినాడు. లక్షణానుసారమైతే 

ఇది అలంకారమే; రత్నావళియే; కాని లాక్షణికులు యిందులో న్యూనత్య 

దోషముందని ఒక జీడి మరక నంటించినారు. రాజుగారి కీద్రి కి తగని ఉపమాన 

ములను ఆరోపణ. 

పైన మనము ఉదహరించిన గొరమ్మ వర్ణన గేయంలో ఆ తల్లి దంతములు 

వరివియ్యమని, అన్నపుడు గిరి గీసుకొనే మన లాక్షణికులు, యిక్కడ కూడ 
న్యూనత్వ దోషమున్నదనవచ్చును. గౌరమ్మకు తగిన ఉపమానము కాదు “వరి 

బియ్యము అనవచ్చును. మరింకేమైన విమర్శలూ చేయవచ్చును. కాని, ఆ 
విమర్శకుల దృష్టికి సవినయంగా ఒక విషయాన్ని తెచ్చుబకై యత్నిస్తాను. జానపద 

గేయకారుని మిగతా కవులతో పోల్చిచూచుట అసమంజసము, జానపదుని యెడల 

గలది కేపలం 'ప్యుత్సతిి' మాతమే. అభ్యాసమనునది వానికి లేదు. అందువలన 
వొడెరిగిన వాని పరిసరాలే వాని ఉపమానాలు. కవితా పస్తువులు. ఈ బొచిత్యా 

నౌచితగ్రీచర్చ యేమిటో వాడెరుగనైనా యెరుగడు. అనుకున్నది అంటుంటాడు 
భావానికి తోచింది పాడుతుంటాడు. కావున ఈ దోషాలు, విమర్శలు వాని కంటవు 

జానపద గేయకారుని హృదయం సహజమణి న్యూనతాధికృతేత్యాది వివ 
రలు వానిని తాకవు, తాకినా అవి ఆంటపు, 
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“పొలుసెన వాలు పోగు పోసిన యట్లు 

చందమామలు కోట్లు సరి వెతిగినట్లు, 
చుక్క-లన్నీ గూడి ఒప్క నట్టు 

పాల సం(శము గట్టిపడి లేచినట్లు 

ఘనమైన ఆమృతంబు కరిగి పోసినయట్లు 
పండు వెన్నెల పట్టి బంథించినట్టు 

ఈ రేడు లోకాల కెంతైన పొడవుగను 

శిలాస పఠత్వతము కనుల కనిపించు." 

ఇది కైలాస పర్వత వర్ణన. ఈ గేయంలో ఒక్కొక్క. పాదము వొక్కొాక్క 

(వత్యేకతతో కైలాస పర్వతమునకు పోలిక యగుచున్నది. తచకు జెళకుల గలది 

యగుట వఆన ప(జాల (పోవు వతెను, చల్హ౦డనము కఆది కాన కోటి చండమామ 

లొక వెతిగినట్టును, తెల్లండనముగఅ దగుట పఅన పాల సంద్రము గట్టిపడీ 

లేచినట్లు, ఓషధీ యుక్తమగుట పఆన ఘనరూపములోని అమృతమును కరిగి 
హోసినయట్లు దర్శనీయమైన ఆహ్లాదకత కలిగి యుండుటవలన పండు వెన్నెల 
(పోవు వలెను, యెంతో ఎత్తెనడి కాన, యెన్నోలోకాల మించిన బొన్నత్వము గలది 

గాను కైలాన పర్వతము కానబడుచున్నది. 
వూ 

(పకృతమగు. కైలాసమునకు ఆయా సాదృశ్యములను బట్టి (క్రమంగా 
పజాల కుప్పలు, కోటి చందమామల గుంపులు, చుక్క-లన్నీ ఒక్కటి కావడం, 

పాల సంద్రము గట్టి పడి తేవడం, ఆమృతమంతా కరిగి పోయడం, పండు 

వెన్నెలను బంధించి ఒక చోట పోయడం, ఆ(పకృతములై న ఉపమానములు చెన్చ 

బడినవి. కావున ఇది రత్నాపళి అలంకారము. ఇ'పే- 

'దున్నలూ దొక్క-౦గ డిన్నెతె రాశీ 

పెయ్యలూ దొక్క-ంగ పెరిగెరా రాశీ 

శ్రీశైల పర్వతము శిఖడేలె రాశీ 
తిరుపతీ గట్టులా దివ్యమై రాశీ 

కాళహస్సిలాగ కళలూరె తాకీ 

కోటప్ప కొండలా గొబ్బడదై రాకీ 
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మంగళ గిరిలాగ పొంగెరా రాశీ 

వెదా(ది గుట్టరా వెలిగెరా రాశీ 

దుర్గ గట్టులాగ తోచిరా రాశీ 

సింహో(ద్రి గట్టులా చెన్నొందె రాశీ." 

తన కళ్ల లో తన కళ్ల కు కనబడే ధాన్యపు రాశిని జానపదులు వివిధ రకాలై న 

అ(్రకృతోప మానాలతో పోలుస్తూ వివిధములైన (క్రియల ద్వారా రాశి యెట్లు 

యెదిగిందో సర్టిస్తారు. 

మొదట దున్నలతో బంతులు తిప్పినారు. ఆ పిదప పడుగు మర్తేసి ba, 

లతో దొక్కి౦చినారు. అపుడు రాశి కొంత పెరిగింది. పెరిగిన రాశి (శ్రీశైల 

పర్వత శిఖరముపలె “శిభి' తేలింది. పవి(త్రమై _పజోపయోగకరమైన ఆ రాశి 
తిరుపతి కొండపలె అయినది. పై విధంగా పోలుస్తూ, అదే వరుసలో కాళహస్తి, 

కోటప్టకొండ, మంగళగిరి, 'వేదా(దిగుట్ట, దుర్గగట్టు, సింహో(దిగట్టు మొదలగు 

వానిని తన రాశికి ఉపమానములుగా వర్ణించినాడు. కాపున ఇది రత్నావళి, 

సస్తుపులోని ఉతమ లక్షణము మరొక పస్తువునందున్నపుడు ఒక దానితో 

ఒక దానిని a మ ప జరుగుచుండును. కాని (పస్తుతమైన వస్తువు 

లేక విషయమునందు అ(పస్తుతములగు యెన్నో వస్తువులందలి ఉత్తమ గుణములు 

యిందు గలవని చెప్పదలచుట, తద్వారా [పస్తుతమును ఉత మోత్తమైన దానిగా 

చెప్పగలుగుటయే యీ అలంకారం (పథధానోద్దేశం. 

పోలిక సౌలభ్యం కొజకు జానపద సాహిత్యేతరమైన ఉదాహరణ ఒకటి 

“మేత కరిపిల్ల, పోరున మేక పి 

పారు బోతు "తనంబున పంది పి 

ఎల్లపనులను చెరుపంగ పిల్లి పి 

ఆందమున కోతి పిల్ల ఈ అరవ 

a 

క్ 36 36 3 

కే శ్రీనాథుని చాటుపు, 
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శ్రీనాథుని పర్యటనకు నోచుకున్న (ప్రాంతాలు ధన్యమైనవి. ఆనాటి ఆ 

పాంత సాంఘిక ఆచారాలు, మంచి చెడ్డలన్నింటినీ పర్టించి _(గంధస్త మొనరించి 

భావితరాల వారికి మేలు చేసినాడు. ఆ పరుసలోనే ఆతని ర్రనకు గురియెనది ఈ 

అరసు పిల, 

- o0a ~ 

వివృతోక అలంకారము 

ఎదుటివారితో మనం మాటలాడునప్పడు స్పష్టంగా మాట్లాడితే, సమస్యే 

వుండదు. కాని, దానికి మరో అర్థాన్ని పైతం మన దృష్టిలో పుంచుకొని, రెండు 

భావాలు కలిగించే వాక్య (పయోగంచేస్తే, దానిని "శ్లేష! అంటుంటాము. అది 

మరొకని నుచ్చేశంచింది అయితే గూఢోక్తిగా పిలువబడుతుంది. కాని ఒక వ్యక్తి 

మరొక వ్యకితో మాటాడిన గూఢోక్సి విషయమును, ఇతరులెరింగి వారు దానిని 

ససూచనగా చెబితే, గానం చేస్తే ఆది వివృతోకి అలంకార మగుచున్నది. 

ష చేత గూఢముగా నుంచబడిన విషయము కవిచేత తెలపబడినచో అది శ 
ne) 

క్తి అగునని “లాక్షణికులు లక్షణ నిర్దశమొనరించినారు. వివృతో 

శ్రేషాది అలంకారములు కొన్ని అర్థాల ంకార పరిధిలోనికే పచ్చినను, ఇని 

కేవలము కవుల పాండితీ ప్రకర్గను తెలుపునవి కావున అంత రనరఠజకములు 
కావని ఒక అభిప్రాయము సాహితీ లోకమున కలదు. తమకున్న (ప్రతిభా పాటప 

ముల తెలుపుటకే ద్వంద్వార్థముల నిచ్చు వదముల నుపయోగింతురు, కాని సహృద 

యుని హృదయ పీఠమును కదలించగల రన నిప్పన్నములకు పదముల వారు 

(పయోగింపరు. ఒక రకంగా దీనిని “కసరత్తు అని చెప్పవచ్చును. ఇట్టి 
కసరత్తులు జానవదులలో తక్కు-ప. అయినను అక్కడక్కడ (_పొఢులయినవారు 
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గానం చేయక పోలేదు. అట్టివారు నూటికో కోటికో ఒక్కరని చెప్పుటయే (ప్రస్తుత 

(పధానోద్దేశము. 

“నేనే వకా మాను కుంే 

వాడే వొచ్చేరా కోడే కాడా! 

'లాడుగు' బిగ్గేరా వట్టూకోనీ 
బొరా కోడే 

మల్లీ సూడాకా వుఠుకూ మానే." 

ఇటువంటి గేయాఅలోని 'మఠ్క-' (చిక్క) లు పాడిన వారినుండి వివరణ తెలుసు 

కుం'టేనేగాని విడివడవు. కేవల శజ్జార్థములతో తేతిపోయేవి కావు. ఈ గేయాన్ని 
వినిపించిన జొనపదుని1 కథనాన్ని యిచట పొండుపరుసారు,. 

ఆమాయకుడె న పల్లీయుడొకడు వొంటిగాడు. పొద్దస్తమానం ఉన్నగం కడు 
పొలంలో నడుం పంచితేనేగాని పొట్టగడవదు. కోడికూయంగానే లేచి పొలం 

వెళితే, మళ్టీ “డీ పాలు గూట్ల పెట్నంక నే యింటి ముఖం. ఆందువల్ల తన యిభాతి 
(ne) 

శారీరిక సుఖాలలో అంత గద్ద చూపెడివాడు కాదు. ఇది కారణంగా ఆ యిల్లాలు 

మరొకనితో జతకట్టింది. భర్త పొలం వెళ్లి నషుడు తానింటి వడ్డనుండి, నూతన 

స్నేహితునితో గడప సాగింది. ఆనోటా ఆ నోటా పడి, విషయం భర, చెవి 
పజకూ పోయిం౦డి థాఠ్యనేమీ అనలేదు. తన పరిస్థి తిని సమీక్షించుకున్నాడు, 

పొలం విడిచి యింటి పెద్దే కూర్చుంకే, తిండి విషయం తీఠే దెట్లా. ఆట్లాగని 

పొలం వెళికే యింటివద్ద యిట్లా జరుగుతుంది. అందుకని ఉభయతారకంగా 'స్తండే 
పద్ధతి ఆలోచించినాడు అను ాగలటికి వెళ్ళి నా, మోటకు వెళ్ళి నా, ఒకేసారి సద్ధితో 

భార్యతో వెళుతున్నాడు. దానితో ఆమె ఆట కట్టింది కొన్నాన్ల, 

మనసనుం"పే మార్గాలు 'మస్తు'గా దొరుకుతుంటాయి. విడువకుండా భర్త 

తనను వెంబడించుకొని పోతున్నా, సందుచేనుకొని (ఆవకాశం గల్పించుకొని) తన 

జతకాడితో కళియడానికి _పణాళిక సిడ్డపరచుకుంది, 

1. శజిలైెల జంగయ్య, రాచూరు, తాలుకా కల్వకురి , 
ఏన వక జీ 
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కోడి కూసే జాముకౌడ భర మోట కొడుతున్నాడు. అల్లంత దూరాన వారి 

చేతో యెదో చిరుగంట చప్పుడయింది. చప్పుడు విన్న వాని భార్య భర్తతో 
“యెక్క-డిదో కోడెదూడ చేల వడ్డట్టుంది, అల్లిచ్చి వస్త" నని చెప్పి పోయింది. 
కొంతసేపయింతర్వాత వచ్చి, మెడలో గంటవున్న కోడె యసరిదో గాని చేల 

పడింది, ఆల్లిచ్చి వొచ్చినానని చెప్పింది. 

అది మొదలుకొని యిక అదే వరుస. (వ్రతిరోజు “మోట్లాల్లప్పుడు గంట 

కోడె చేల వడుతది. ఆది మేస్తుంటపే మెశగంట 'టింగు టింగు మంటది'. అదే 

సంకేతంగా ఆమె వెళ్ళి ఆ కోడె నదలించి, పారదోలి వసుంది. 

రోజూ వస్తున్న గంటకోడె యేవిటో, ఈమె ఆ చప్పుడు విని వెళ్లడం 

“అల్లించి' రావడానికి బౌసో కొదో, యిక్కశ విపరించడఠ అవసరం లేదనుకుంటా. 

నిజం నిప్పులాంటిది. అది దాగదు. తన భార్య యీ విధంగా తన జత 

కాడితో కలుస్తుందన్న విషయం తెంసుకున్నాడాతడు. ఆ వార, ఆతని చెవిసోకిన 
రో 

జూ హడా గంటకోడె పచ్చింది చేనులోకి. చప్పుడు వినంగానే భార్య “అయ్య మయ్యోః 

కోడె పాడుగాను, చేనెంత మేసెనో!' అంటూ పరుగుతీయ (పయశ్నించింది, 

మొగడామెను వారించినాడు. నీవు రోజూ దాన్ని 'గెదిమి వొస్తున్నావు. అంతే! 

ఒకనాడు బాగా “బడితె పూజ చేస్తే మళీ అది యిక్కడి దిక్కు. రాదని, నేను వెళ్లి 

బాగా రెండు సప్పరిచ్చి వొసాను, "మోట పట్టు మని బడితె చేబూని యమకింళ 

రునిషలె* గంట చప్పుడు ఇచ్చిన డిక్కు చపుడు కాకుండా బయలుదేరినాడు. 

మనసులోనున్న కోపం, బాఢ, పీడ యీ లోజుతో విరగడయి పోతుందన్న తృ పి 
కలగాపులగమయి తొందజ పెడుతున్నాయి ఆతనిని. 

తమ ఉపాయాలు తారుమారై, ముంచుకొచ్చిన అపాయాన్ని గుర్తించిన ఆమె 

భర మాట (పకారం ' మోట పట్టింది' పా టత్తుకున్నది. పాట ద్వారా తన జత 

కాడికీ సం దేశాన్ని యి స్వదలచుకున్నది. సాట వారాంశం యిది. 
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“ఓరీ కోడెకాడా! రోజు లాగానే, యీ రోజూ నేనే నత్తామనుకున్నాను. 
పరిస్థితి తారుమారయింది. తానే వస్తున్నాడు. (నీ పని పడతాడు) అందుకని 
“లొడుగు' ! బిగ్గరగా బట్టుకొని, చస్పుడుగాకుండా వచ్చిన దారి పట్టి వురుకు,' 

మోటగొడుతూ పాట పాడడం వరిపాసపే. అసే పాట పాడిందనుకున్నాడు 
భర్య. తన పాట ద్వారా సంకేతాన్ని పంపినాననుకొని సంతోష పడి౦దామె, 
కృతకృత్యురాలయి౦ది కూడ. 

ఇంతవటకే ఆయితే యిది గూఢోకి, అగును. కాని, యీ విషయం తెలిసిన 
నాలుగవ వాడెవడో గాని ఆమె చతురత కబ్బురపడుతూ, ఆవడ నుండి రక్షించు 

కొనుట క్రై “మల్లీసూడాకా వురుకూ మానే" అని భావ శ్లేషద్వారా గూఢమయిన విషయ 
మును ఆవిష్కరించినాడు. లోకాలకు తెలిపినాడు. కావున యిది వివృతోక్తి 
ఆయినది, 

"నలలు౦డెక్కడ జూచె నొండెడ 

న నేప్యత్షాజముల్ పుట్టవే 

ఫలితంబై సరశాఖ లొప్పగ 
ననల్బ (పీతి సంధించుచున్ 

విలసచ్చాయ నుపా(శిత _పతతికిన్ 

విశ్రాంతి గావింపగా 

గల యీ భూజము వంట కట్టియలకై 

ఖండింపగా నేటికిన్,' 2 

తమ ధర్మ సతిమైన (ద్రౌపదికి అవమానము, అపకారము, తలపెట్టిన కీచకుని 
శిక్షింపదలచినాడు వలలుని రూపంలోవున్న భీముడు. కోపాతి రేకము పల్ల సభా 

1. మొరగందటి. 

2 ఆంధ మహాభారతము. 4-2-100. 
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సమీపములోని చెట్టునే పెకలింప జూస్తున్నాఢు. అది అనమయమైనందున కంకుం 
భట్టుగానున్న ధర్మజుడు భీముని గూఢంగా మందలిస్తున్నాడు. మందతించిన 

దానిలో భీముడు వంట కష్ణైలక్రై ఉపయోగకరమైన ఈ పృక్షాన్ని పెకలింప 

జూస్తున్నాడని ఆరోపణ. ఆరోపణ చాటున, తమ్ముని చర్యను కప్పిపుళ్చి చేసిన 

హెచ్చరిక వుంది. ఈ పద్యం తర్వాత “అని నిగూఢ భాషణముల నయ్య జాత 
కతుడు =... అని, ధర్మజుని భావం కవిచేత వాచ్యమయినందున ఇది వినృతో కి. 

- 000— 

గూఢోక ాలంకారము ; 

ఒకరి కుద్దేశించిన మాటను మరొకరిని సంబోధించి తెలిపిన యెడల అది 

గూఢోక్సి, నంబోథింపబడిన వ్యక్సిగాని, వస్తువుగాని అ_పకృతము. (ప్రకృత 

ప్యకి కి చెప్పదలచిన విషయమును అ(పకృత బ్యుకి నిగాని, వస్తువునుగాని సంటో 

ధించి చెప్పుట జరుగును. ఉద్దేశించిన వ్యకి ని గూఢంగా వుంచదలచుటయే దీని 

ప్రధానోద్దేశం. గూఢత నాశ్రయించిన 'ఉక్సి' కాన, యిది గూఢోకి, అనబరగినది. 

ఒకరికి చెప్పదలచిన దానిని, యితరులకు తెలియకుండ టకై అన్యుని నంబో 

ధించి గూఢముగా చెప్పుటయే గూఢోకి యని సారాంశం. 

“జరమమ్మ జెంమే 

పైన పుల్కరమే 

ఇంట్ల యెజ్వరు లెరు 

ఇగ రావే జెరిమూ! 

మామా మత్తడి వాయె 

ఆతా అంగడి వాయె 

మొగడూ మాటకు వాయె 

ఇంట్లా యెప్వరు లేకు 

ఇగ రావే జెరమూ! 
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జానపద నాయిక ఒకతే తమ యింటి వాకిటకూర్చొని యీ గేయం పాడుతూ _4ల 

షితార్థాన్ని స్యక్కపరస్తున్నది. వాచ్యార్థాన్ని గుజించిన చక్చ అనవసరం. చేయా 

ల్సింది వ్యంగ్యార్థ చర్నయే. 

తమ యింట్లో యెవరూ లేరని, తనపైన పుల్యారమని, యిక జ్వరము 

రావచ్చనీ అంటున్నది. మామ మత్తడి వోయినాడట: అత, అంగడికి వెళ్లిందట! 

మొగడు మోటకు వెళ్ళినాడట! ఇంట్లో తానొకతేనట! అందుకని జ్వగాన్ని రమ్మని 

ఆహ్వానిస్తుంది. 

ఆశ్చఠత్యం 

మనకు వచ్చే జ్వరము అనారోగ్య కారణాలవల్ల వస్తుంది. కాని దాన్ని మన 

మాహ్వానించాల్చిన అపసరం౦ లేదు. పైగా, జరం మనకు రావడానికి మన 

యింటిలో ఎందరున్నా ఆడ్డంకి లేదు. దానికి యేకాంతమువసఠం లేదు. ఇంటిలో 

మామ వున్నా. అత్త వున్నా. మొగడున్నా పచ్చే జ్వరం యెలాగైనా వస్తుంది. నేను 

మేకాంతంగా వున్నావని చెప్పపలసిన అవసరం యెంతేని వుండదు. పైగ తన 

'పై' జెరంగా వుందట: జ్వరం అంపే తాపం. ఆది యే తాపం! మదన తాపం! 

మదన జరం. మడన తాపంతో 'యేగు తున్నానని చెప్పింది. అంతే కాదు తాను 

'పుల్కారింత' బొందుతున్నదట అనగా జ్వరంతో నున్న వారికి యిట్టి పుల్కరింత 

కలుగుతుంది. డానిని "అరుచి అంటారు. నోరు తీయగానో, చేథుగానో పుంటుంది 

కాని యివట ఆ నాయిక తెలిపింది ఆప్పల్యారింత కాదు. రోమాంచాది నాత్విక 

భావాలతో కూడుకొనిన సాత్విక భావమిది.! నాయకుడిని మనస్సులో (పకిష్టించు 

కొన్నది. ఆరాధిస్తు న్నది. ఎదురుచూస్తున్నది. కావున ఆమె కట్టి పులకరింతలో 

కలుగుతున్నాయి. ఆమె తస సమ్మకిని తెబుప్పతు ఆహ్వానిస్తుంది. 

జొనపద నాయకుడు ఆమె ఆవేదనను వింటాడు. ఆమె ఆహ్వానాన్ని అర్థం 

చేసుకోగలడు. ఆనందపడనూ గలడు. 

లలత 

1. 'దృజ్మన నంగ సంకల్ప కృుశతా౭ రతిః 

దైత్యా గోన్మాద మూర్భంతా ఇత్యనంగ దశా దశ. = దశరూపక సారము, 
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తన (ప్రియుడిని ఆహ్వానించాలి. లోకులు వింటే అపకీర్తి. తన (పియుని 

కివ్వాల్సిన సందేశం గూఢంగా జ్వరానికిచ్చింది. అందువల్ల ఇది గూఢోక్సి 

ఆయింది, 

“అవుతలి గడ్డా మ్యాక లవాడోయ్ 

ఇపుతలి గడ్గాకు కొటా- రారా 

—కటూ మర్యారా కాడూ వాడే 
హూ 

ొరా పిలగా 

యేసే లెక్కీరా యెలా పిలువూ:* 
cn 

తెలుగు దేశంలో యెక్కువగా గొల్ల, కురువలే జీవాల (గొడ్లు మేకల) ను మేపు 

తుంటారు. ఆడా మగా తేడా లేకుండా, యీ పనిలో పాల్గొంటుంటారు. 

ఒకనాడు గొల్లభామ యొకతె తన మందను తోలుకొని మలకు వెళ్ళింది. 
కొంతసేపు జీవాలను మేపింది. ఆ తర్వాత నామె కేమి భావన కలిగిందో కాని ఆ 

ఆడని వక్కలోనేగల తొను పలచినవాడిని పిలవాలని నిర్ణయించుకున్నది. 

“ఓయూ: అవతలి గడ్డలో మేకలు కాస్తున్న వాడా! నా మందలో నుండి 

“కట్టుమర్క'* వొకటి కాడు పడిపోయింది. ఎతైన యేపె చెచెక్కి_ దానిని 
రు యు గా 

పిలువు!" అని గేయం భావం. అది వాచ్యార్థము, ఇందు గూఢార్థడు గలదు. 

కొంతసేపు యేకాంతముగా నున్న గొల్లభామకు తోడు కావాలనిపించింది. 

అవతలి గడ్రననున్న ఒన్నెకాడిని పిల వాలనిపించింది. ఎపరె నా వింటే! ఆరా! 
ఓ్తే నా 

చచ్చే సిగ్గు. అందుకని మందలోని మె కాడువడ్తఎ, కాస్త పిలచి సాయం కట్టు 

కోమన్నది, రాడు పెడ్తది యేక మర్మ కాదు. తానే జంట లేక వంటరిదయింది. 

౦ మేక మర్కొ- తప్పిపోయిందని చెబితే పోయేదానికి, కట్టు మర్క' ముల చె! 

అని విశేషణంతో పిలువడంలో కూడా ఏదో విశేషం వుండి పుండాలి. కట్టు మర. 

1. మొదటి గర్భధారణ పయసులో నన్న మేక, 
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అని వినంగానే ఈమె భానమేమిజో ఆవలిగడ్డన గల మేకలవాడు తెలిసికోగలడు. 

ఎంత తొందటగా ఆమె వద్దకు రావాలో వూహించుకోగలడు. అది ఆమె భావతీ[న 

తకు ఉదాహరణ. 

పరాయి వారెవరైనా యీ పిలుపు వించే!: బొను! నిజమే కావచ్చును. ఆమె 

మేక మర్క తస్పిపోయిందేమో! అడవిలో వెతుకలేక వానిని పిలుస్తుర దని 
సరిపెట్టుకుంటారు గుప్తార్థ మాతనికి మ్యాతమే తెలుస్తుంది; రెక్కలు కట్టుకొని 
వాలాడామె ముందు, 

తన కామాతురతను తెలిపి తన (పియుడిని రప్పించుకునే యత్నం చేసింది నట 
నాయిక. అన్యులకు అనుమానం రవ్వంత కూడా కలుగదు. అది చమకత్కారం౦లోని 

నేర్పరితనం. అసల భావం గూఢంగా వుంచజడింది. అందుకే గూఢోకి,. 

ఉత్తమ ధ్వని కావ్యానికి మన లాక్షణికులు-= 

“ఇక తిరుగ పచ్చు నిచ్చట -- 

“కటికరాలు దక్క కనరావు కంటికి...." 

'పల్లెటూరులందు బాటసారి! 

ఘనపయోధరహులు కనుగొని నిలువంగా 

దలచికేని నేడు నిలిచి పొమ్ము! 1 

"ఇచట మాయత్త బండు నేనిట పరుంధు 

పగటనే లెస్సగా గుర్తు పట్టుకొనుము 

ఓ నిశాంధుడ పాంథుడా ఒప్పుదప్పి 

పడకుమా మాదు మంచాలపై ని 'రెయ 2 

మొదలగు ఉదాహరణములను ఇచ్చినారు. కాని జానపద సాహిత్యంలో ఇట్టి ఉదా 

హారణలు కోకొల్లలు: అనగా జానపద సాహిత్య (ప్యక్రియలన్ని ఉత్త మోతను ద్వని 

కావ్యాలని భావము. 

1, 2. కావ్యాలంకార సంగ్రహము, సన్నిదానం సూర్యనారాయణ శాసి 9. 
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ఇంటి నుండి తప్పి పోయినకోడె దూశ కొజకని పల్లెపడుచు 

(విలపిస్తుంది). కానీ! సద్దరౌశైలేమిటీ? సకల కూరలేమిటి? సందులోనికి తెచ్చి 
అందీయడ మేమిటి అంతేగాక దస్తు రుమాలేమిటీ? దండె కి డియాలేమిటీ? ఎక 

“డూడమ్మా నాయి దూడా 

నాశిన్నీ కనూల దూడ 

ఎవరింట్లా దాచుకునిరో 

నాశిన్నీ కనూల దూడా! 

గూడాకు దుక్కా లేదూ 
నాకూ శిన సోకము లేదూ 

సదారొసేలు జేసి 
(a) ప! 

సకళా కూరాలు వొండీి 

సందులకే పిలిసీ యిత్తూ 

నాశిన్ని కనూలా దూడా। 

దస్తూ రుమాలు దూడా 

దండే గడియాల దూడా 

మెత్తంగా నార జీరీ 

దట్టంగా తలాకువే సీ 

నడియింట్లా గట్టయేతూ 

నాశిస్నీ కనూల డూడా; 

మెతాని సొప్పయేసి 

వేతన సీలు దాసీ 
యా రి 

నడియిలటా గటి యేతూ 
గ (wn) 

నాశిన్నీ నాయి చూడా! .... 

జానపదంలో అలంకారం 

(1వనరింట।।! 
(ag 

|; ఎఏవరింట1। 
ag) 

11ఎపరింటి।। 
na) 

, | 
వొలపోసు౦ది 

అలతి 

ప్రాడయి 

నా రొస్టైలు కూరగాయలు కోడేదూశ కందిస్తారా కోడె యెక్కడయిన దను 
రుమాలు, దండెకడియాలు ధరిస్తుందా!: ఈ గేయాన్ని విన్న వారికి అనుమానము 
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కలుగవచ్చును, ఆమె యెడుసంతా నిజంగా కోడెదూడ కొరకే అయిన ట్లతే యా 

గేయం (ప్రస్తుత చర్చనీయంశమయేదే కాదు. ఆమె యేడుపంచా కోడెదూడ్డ” కొ టక 

కాదు, వలచిన “కోడేకాని' కొణకు. 

ఈ నాయికకొక రహస్య (పియుడున్నాడు హఠాత్తుగా అతడొకనాడు చని 

పోయినాడు. ఈ వార్త విన్నట్టి ఆమెకు దుఃఖం ముంచుకు వచ్చింది. ఏడుపు 

ఆగేటట్టు లేదు. బావురుమని యేడి స్తే ఇరుగు పొరుగుల౦తా అడిగేస్తారు, 

కడిగేస్తారు, వాడెనడోవ "సే స్తే నీవేడువడ మెందుకని: అపుడు తమ రహస్య సంబంధం 

బయట తా కు ఏమిటబ్బా చేయాలి? అని ఆలోచన చేస్తున్నంతలో 

వారింటి కోడెదూడ తప్పి పోయిందని తెలిసింది. అవకాశం చిక్కి-౦దని దానిమీద 

సానుభూతి కురిపిస్తూ, అయో! నాకోడె నెవరింటిలో దాచుకున్నారో గదా! దాని 

నల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నాను. మెత్తని నారపిరీ, వొత్తుకొనకుండా సలుపులు 
పేనించి క సేదాన్ని, మెత్తటి సొప్ప తినిపించేదానిని అంటూ, సహజమైన వేదనలో 
కొన్ని (పియుని జ్ఞాపకాలను కూడా బయట పెట్టింది. 

తన యేడుపంతా, చనిపోయిన (పియుని కొటకు. కాని లోకం నిందకు 
బయపడింది, ఎడవకుండా వుండలేక పోతున్నది. కావున దూడపై సాకుతో యేడ్సి, 
తన (పియుని పైనున్న (పేమను గూఢంగా ప్యకృమొనరించింది. 

ఉద్దేశము (పియుని సంబోధించుటయె, అయినను అది గూఢముగా నుంచ 
బడి, దూడను సంబోధించుటయె యిచట జరిగింది, కావున యిది గూడోకి , 

“ఒసావు పోతావు నా కొజకూ 

పచ్చి కూసున్నాడు నీ కొజకూ--ా 

-- సగం చచ్చున్నాను నీ కొజకూ 

సాలీం చస్తావు నా కొజకూ,' 

భర ఇంటిలో నున్నాడు, భార్యకూడా వుంది. ఆమె కొటకె ఆమె రిహన్య 
యా 

(పియుడు ఇంటి ముందు తారట్లాడుతున్నాడు. ఈమెకు కనబడాలని అటూ యిటూ 

తిరుగుతున్నాడు. 
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ఈ సంగతి తెలిసిన భర, మొదట భార్య దేహశుద్ది చేసినాడు. అపకాళం 

చిక్కితే వాడినికూడా "మర్షనం" చేయాలని చూస్తున్నాడు. ఇది గమనించిన భార్యా 

బయటి వానికి సందేశం యివ్వాలని యీ గేయం పాడింది, ఆ గేయం గాలానికుండే 

'యెరో చేపను గుటించి పాడిందట ఓయీ! చేపా! నా కొజకై నీవు వస్తున్నావు 
పోతున్నావు. కాని, నీ కొఆకై మరొకడు వచ్చి కూర్చున్నాడు. (చేవ విషయంలో 

గాలం వేసిన వాడు, నాయిక విషయంలో భర్త). నేను గాలానికి గుచ్చబడుట పలన 

సగంచచ్చినాను. (నాయిక విషయంలో దెబ్బలతో సగం చచ్చినాను) కాని నా 

ఆశతో బడి గాలాన్ని మింగితే, జెస్కవాని చేతిలోబడి నీవు చస్తావు. (ప్రియుని విష 

యంలోనా కొబకని నీవింటితోనికి వసే, నిన్ను చంప్పతాడని). “ఎర, చేపతో యీ 
మాటన్నదని చెప్పుట వలన తన (ప్రియునికి హెచ్చరిక నందజేసి జాాగత పడింది, 
(ప్రియుడిని హెోచ్చరించుట అనునది యిచట గూఢంగా వుంచబడింది. అది 

కొవలసిన వానికి మా(తమే తెరియగలడు, 

ఇట్టిదే మరొక గేయం చూడవచ్చునిట- 

“నిమ్మ చెట్టుకు నిచ్చెనేసి నా సామి 
నిమ్మ పండు కొయ్యటోతే 

నిమ్మ ముల్లు రొమ్ము జీర నా సామి 

రైక మూడి రక్త మాయె 

చింత గింజల జీడి రైక నా సామి 

ఎలుక మునే నేమి సేతు 

జాలెగ్ొ టి జొణలై తే 

నా సామి 

జాము జామకు లేసి రారా! 

ఈ గేయంలో ఈ (ప్రౌఢ, జాలెగొ స్టే జాణను జాము జాముశ౦దుకులేచి 

రమ్మంటుందో గూఢంగా వుంచణడింది. వాచ్యం కాలేదు. అయినా ఆ జాణకాడు 

తెలిసికోగలడు. కొపున ఇదియు గూఢోక్తియే. 

-- 000 — 
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గూఢోత రాలంకారము : 

ఒకానొక ఆశయముతో కూడుకొనిన ఉత్తరము, తేక 'సనమాఢానము 
గూఢోత రము, 

ఎవఠో యెదో అడగాలని, యెదో అడుగుతారు. ఈవలి వారు (పధానంగా 
చెప్పవలసింది వొకటయితే చెప్పేది యొకటి, అడుగుటలోనూ, చెప్పుటలోనూ 
వున్న (ప్రధానోద్దేశం గూఢంగా వుండిపోవును. అడిగిన వారికి, చెప్పిన వారిక్తి 
మా(తమే అది సంశేతమువలె అర్థమగుచున్నది.  (ప్రత్యుత్శ రము (పధానోద్దేశము 
గూఢముగా వుంచబిడుతున్నండు వలననే యిది గూడోత్త రము, 

“ఇంత బలుపా! 

నీ కింత బలుపా 

ఇంత మదమా | 

నీ కింత మదమా? 

అమ్మితోడు 

ఆన్నే నూడూ | 

తల్లి తోడు 

ఆన్నే సూడు! 

నిన్న మొన్న 

సీదీ వొంతూ 

ఈ యాల్లా 

నాదీ వొంతూ. 

ఒక నేత పని వారింట జ మగుతున్న నంభాషణాత్మక గ్లేయమిది. 
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భర్త మగ్గం మీద కూర్చున్నాడు. మగ్గం నేస్తున్నాడు, భార్య “ఆసువోస్తూ? 
కూర్చున్నది. ఇంతలో వారి యింటి ముందు కొక భిక్షకుని లాంటి వాడొకడు 

వచ్చాడు. పాట వంటివే వో నాలుగు చరణాలన్నాడు. మరల మరల అవే చరణా 

లను వల్లిసున్నాడు. అదే పె గేయంలోని మొడటి థాగ మైన... 

“ఇంత బలుపా నీ కింత బలుపా! 

ఇంత మదమా నీ కింత మదమా।' 

ఈ పాటను యింటిలోని వారిద్దరూ వింటున్నారు. విన్న పిదస ఆను వోస్తున్నదిగానే 

వుంటూ గేయంలోని తర్వాతి చరణాల నాలాపింళింది భార్య. 

“అమ్మతోడు ఆన్నే సూడూ 

తల్లీతోడు ఆన్నే సూడూ :' 

ఆగంతుకుని _పశ్న, తన యిల్లాలి జవాబు విన్న భర కూడా యీ సంభాష 

ణలో జోక్యము కలిగించుకున్నాడు మొదటి గేయానికి సమాధానముగా- 

“నిన్న మొన్న నీదీ వాంతూ 

యో యాళ నాడీ వొంతు. 

అన్నాకు. ఈ సమాథానంతో ఆ ముగ్గు॥కీ యెదో సమాధానం దొనికినట్టుంది, 
సమాధాన పడ్డస్థుంది. యెవరి నోట మాట రాలేదు. అర్థం కాని దల్లా మనకే. 

అందుకే వ్యాఖ్య ఆపసరం౦. 

భర్య మగ్గం నేస్తున్నాడు. భార్య 'ఆసు' వోస్తూ దగ్గరలోనే కూర్చున్నది. 
ఇంతలో యింటి ముందర ఎవరో తారిట్లాడుతున్నట్టు కనబడింది. ఇంటి ముందర 
నిలబడిన ఫ్యాక్సి గేయంలో మొదటి భాగం చదివినాడన్నాము. ఆ యిల్లాలికి యింటి 
ముందటి నిలిచి పాడుతున్న వానితో అక్రమ సంబంధ మున్నది. దాని కనుగుణ౦గా 

ఆమె, (పతిరోజు పంట కాగానే కొంత ఆహార పదార్థమును తామిరుపురికే సంకేత 

పానమయిన వో చెట్టు 'తొట' లో దాచి వచ్చేది. తర్వాత అతడు వెళి తీసుకొని 
ఇ లు 6వ | ష్ 

తినేవాష. ఈ సంగతి కొన్ని రోజుల తర్వాత భర్శకు తెలిసింది. భార్యనేమీ 
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అనకుండా, ఒక రోజు భార్య దాచి వచ్చిన ఆహార పదార్ధాన్ని తాను తినినాడు, 

బయటీవాడు యథా(ప్రకారంగా వచ్చి నంకేత స్థానంలో చూచి యెప్పటివలె ఆహారం 

లేక పోపుటవల్ల జాథనూ, కోపాన్ని పొందినాఢు. పొందడా మ8ి: “తిన మరిగిన 
కుక్క ఆలమరిగి ఏడ్చిందట'. వెంటనే ఆమె యింటి ముందు (వత్యక్షమయినాడు 

వినే వారికీ అనుమానము రాకుండా, తానొక యాదకునివాలె నటిసూ, పాడుతూ అటు 

నిటు తచ్చాగుతు న్నాడు. హ్ 

“నీవు గర్వాన్ని పొందినావు. పొగరెక్కినావు ఈరోజు నాకాహోరాన్ని 

యెందుకక్క-డ వుంచలేదు' అనేది ఆతని పాట సారాంశము, 

కూర్చున్న ఇల్లాలు ఈ మాటలు విన్నది కదా. పక్కనున్న భర కు, ఇంకెప 

రైనా యిరుగు పొరుగు వారికి అనుమానము కలుగకుండా ఆసుపోసూనే సామా 

న్యంగా యెపుడు పాడినశ్తే పాట యెత్తుకున్నది.. 

“తల్లీ సాక్షిగా చెబుతున్నాను, నిన్న మొన్నటిలాగా మన సంకేత స్థానంలోనే 
ఆహారముంచి వచ్చినాను, జా_గత్తగా అచజే చూడు, అనపసరంగా నన్ను 

నిందించకు' అనేది ఆమె గేయ భావము, 

కలవానిపలె నున్నాడు, అందుకని తాను మగ్గం పలక బట్టి దారాన్ని దగ్గరగా వత్తుతూ 

పాటలో చిపరి భాగం పాడినాడు, 

“ఓయీ: పాంథుడా! నిన్న మొన్న.ఆ యాహారమును నీవు దిన్నావు. ఆ 

రహస్యాన్ని తెలిసికొని, డానిని యీ రోజు నేను తిన్నాను. అంతే దానికని బాధ 
పడకుము అని తాళ్చర్యము,. 

ఈ గేయంలో ఈ ముగ్గురూ పరస్పర మొకరికొకరు, ఒక ఆశయంతో 
కూడుకొన్న రహస్యమ యిన జవాబు చెస్పుటపలన యిది గూశోత రము. 
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“ఊరి వెనుక వుల్లితోటా 

ఇలు వెనుకా ఎలితోటా 
at) య 

ఒక్కదాన్ని వుండ స్వామీ 

లక్క-మేడల్లా, 

నాలుగ్గోళ్ల పై మంచం 

నట్టనడుమ నంద దీపం 

ఒక్కా దాన్ని వుండ స్వామీ 

లక్క మేడల్లా,' 

వ(కోక్సియే కాప్యమునకు జీసమని కుంతకుకు మొదలైన వారి అభిప్రాయము. 

గూఢోత్తరమునకు వ్యకోక్సికి కొంత సాన్నిహిత్యమున్నదని చెప్పవచ్చును. 

నాయకుడొకడు తన (ప్రియురాలిని, అదియు “పెద్దల మీది" (ప్రియురాలిని, 
కలువాల్సిన సమయమూ, స్థ్టలమూ అడిగినాడు. అచటి యిరుగుపొరుగులను 

దృష్టిలో నిడుకొని ఆమె (ప్రత్యక్షంగా యీతనికి సమాధానము చెప్పినట్లు గాకుండా, 

తనను గుఖించి తాను విపరంగా గానం చేస్తున్నది. ఆందులో తన యింటి వివరాలు 

యెలలు స్పష్టంగా తెలిసింది, 
og) లు 

“ఊరి బయట 'వుల్లి' తోటొకటుంది, దాని (పక్కన “ఎల్లి” తోటొకటి. 

దానిముందే మా యిల్లు. మాది లక్కమేడ. మేడలో నేనొకతెనే వృంటున్నాను. 

నాల గ్లోళ్ల పనై మంచం మీన నేను పడుకుంటాను, గది మధ్యలో “దీపపు శెమ్మె 

వుంటుంది. యింటిలో నేనొక తెనే వుంటాను.” అను భాఎం ఈ గేయానిది, 

పియుని (పశ్నకు _ప్రియురాలు సమాధానం చెప్పింది. బాగానే పుంది, కానీ 

అందుకొన్ని ఉద్దేశ పూర్వక మైన మా(త్రా (పయోగాలు. తన యింటి వునికిని తెలి 

పింది. అంతటితో ఆగక తనది లక్క-యిల్లిన్నది. అనగా మా భపనము వె భవో 

పేతంగా వుంది, సుఖముల నొనగ గలది అను ఆహ్వానము, ఆశను తెలుపునట్టిది, 

అంతేగాక భపనములో ఆమె ఒకతే నట: యిట్లనుబవలన మరింత నమాచారము 



జానపదంలో అలంకారం 188 

నాయకునకిచ్చి తప క రావలయును, ఆడ్డంకి మరెవరూలేరను భావానికి డృఢత్వము 
యిచ్చినట్టయింది. 

ఉత్తమ ధ్వని కావ్యానికి లాక్షణికులిచ్చిన- 

“ఇచట మా యత్త బండు, నేనిట బరుందు 
పగటనే లెన్సగా గుర్తు పట్టుకొనుము, 
ఓ నిశాంధుడ ! పాంథుడా ! ఒప్పు దప్పి 

పడకుమా మాదు మంచాల పైని 'రేయి." 

మొదలగు పద్యాలు జానపద గేయాలకు (పతిబింబాలవలె కనపడి, జానపదుల 
భాపనాబలాన్ని చాటు తుంటాయి. 

“గాలి ధూళ పండ్లకు పోయిన మా వారు 

పోకడలే గాని రాకళ్ల లేవూ 

భుపనేశ్వరంలోని బోడతింగయ్యా 

ఆలించి వినవయ్య నీ యాలి పాట." 

ఇటువంటి కథలు పురాణ గాధల్లోనూ యెక్కుపగానే మనకు. గోచరినుంటాయి. 
అసాధ్యములై న వస్తుపుల తెమ్మని, వ్యక్సిని బంపింఛుట, ఆతనికి హాని కలిపించ 

నెంచుట మొదలగునవి ఉద్దేశములు. 

భర్తను బయటికి పంపించి, (పియునితో గడుపదలచుట యిచట యీ గేయ 

నాయిక ఆకాంత. విపరీతమైన తలనొప్పితో బాధపడుతున్నానని నటించింది. 

అమాథకుడై న భర్త పాపం ఆమె బాధ చూడలేక ఏ మందయితే నీ తలనొప్పి 

తగ్గుతుందని అడిగినాడు. ఇదే అదననుకొని ఆమె 'గాలి ధూళి పండ్లు' తెమ్మన్నది. 
' బయలుదేరినాడు భర్త, 

ఆ సండ్లు (పపంచంలోనే లేవు, అవి, దొరికేంతవజకు భర, రాడు. కావున 
యిక శాశ్వతంగా పియునితో గతుపవచ్చునని తలచిన ఆమె పక్కి౦టిలోనే' ఎదురు 

చూస్తూ వున్ని (పియునికి యూ సంతోషకరమైన విషయం చెప్పాలని నిర్ణయించు 

కున్నది, “ఇసురాయి పాట యెత్తుకున్నదీ. 
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“గాలి ధూళి నండ్లకై వెళ్ళిన మా భర్తకు పెళ్ళడం మా(తమే సాధ్యం, తిరిగి 

రాలేడు.” అని భానం: కావున నీవిక యింటిలోనికి రాపచ్చునని వ్యంగ్యం. 

ఠః విషయాన్ని కవిపెట్టిన ఓ పొరుగింటి" సహృదయుడు, ఆమె భర్తను 

“గాలి ధూళి వండ్లకు పోనీయకుండా ఆపి, “ఇధి నీ భార్య ఆడుతున్న నాటకం, 

ఆసలు రహస్యము నీకు తెలుపుజానని' పొంచి వుఠడమన్నాడు. ఈమె యీ మాట 

అనంగానే భర్తను హెచ్చరించి, లింగయ్యా! నీ భార్య మాటనాలించినావాః ఆమె 

భావమేమిటో యెరింగినావా! అని (ప్రశ్నించినాడు. నిజాన్ని తెలిపినాడు. దానితో 

వుగుడై న భర, తన భార్య తనకొనరించిన (ద్రోహానికి భార్యను శిక్షించినాడు. 

ఇచట భార్య పొరుగింటి వానికి గూఢంగా సమాధానం చెప్పి పిలువ 

యత్నించింది. అట్టిదే రహస్యాన్ని గూఢంగా భర్తకు చెప్పి (పయోజనాన్ని 

సాధించినాడు పొరుగువాడు. కాన యిది గూఢోత్త రము. 

“ఇది నాకు నెలవని యేమని బలుకుదు 
ఒకచోటనక నిండి వుండ నేర్తు. 

ఎప్వని వాడనంచేమని పల కుదు 

నాయంత వాడనై నడువ నేర్తు 
ఈ నడపడియని యొబ్లు పక్కాణింతు 

పూని ముప్పోకల బోవ నేర్తు, 

ఆడి నేర్తు నిదినేర్తునని యెల చెప్పంగ 

నేరుపులన్నియు నేననేర్తు, 

ఒరులు గారు నాకు, ఒరులకు నేనౌదు, 

ఒంటివాడ, చుట్టమొకడు లేడు-- 

- సిరియు తొల్లి గలదు, చెప్పెద నాజంకి 

సుజనులందు తజచు సొచ్చి యుందు ' 1 

1. భాగవతము 8-55. బమ్మెర పోతన, 
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“వడుగా! ఎవ్వరి వాడవు, ఎవ్వశవుః సంవాస స్థలంబెయ్యది? -" అని బలిచ[క్ర 

వర్ని వామనుని (ప్రశ్నించినపుడు, వామనమూర్ని _ఫొఢభానంతో చెప్పిన సమాధానం 

ఇద. “నాశేవరూ లేరు, దేశ (దిమ్మరిని,.... మొదలగు విపరాలు వాచ్యమైనవి. 

“నేను సర్వాంతర్యామిని, సర్వరక్షకుడను..... మొదలగు వివరాలుకూడా ఆలోచించి 

నపుడు తెలుస్తున్నది. వామనుడు తన అసలు సంగతి చెప్పక మోసగించలేదు. 

గూఢంగా వుతృరము (సమాధానం) ఇచ్చినాడు. అందువలననే ఇది గూఢోత్త రము, 

ఈ పద్యమును 'శ్లేషకు సైతం (గహించవచ్చునని కొందణి అభిమతం. 

'ఇంతలు కన్నులు౦డ 

శెరువెవ్వరి వేడెదు, భూ సురేంద్ర! ఏ 

కాంతమునందునున్న జపరాం(డ 

నేపందిడి పల్కారించు లా 

గింతియగాని, నీ వెరుగవే 

మును పళ్ళిన తోవచొప్పు, సీ 

కింత భయంబులేకడుగ 

నెల్లిద మైతి మె! మాటలేటికిన్ .” 1 

ఎవ్వతె వీవు భీత హరిణేక్షణ! అని (ప్రవరుడు వరూధినిని పలుకరించి, తని 

నగరానికి తోవ చూపించమని అడిగినాడు. దానికి సమాధానంగా పరూధిని ఈ 

పె సమాధానం ఇచ్చింది. కాని ఈ సమాధానంలో తన మనసులోని “మరులు 

కూడా తెలిపింది. కోరికను నివేదించింది. గూఢంగా సమాధానాన్నిచ్చి కోరికను 

తెలిపింది. కావున గూఢోత్తరము. 

- 00౦ -- 

l మనుచరిత్ర, ఆల సాని పెదన. 
ae) చి 
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పఠ్యాయాలంకారము ; 

ఉద్దేశ్య వస్తువును మరింత రమ్యతర మొనరింప జూచు యత్నమును 

“పర్యాయమను" అలంకారం మరొక మెట్టు. 

ఒకే ఆధేయమునకు పర్యాయ (క్రమమున ఆధారములు పెక్కులు పర్షితము 
లైన వర్యాయాల౦కారమగును,. 

ఆ ధేయము మొదటి ఆధారమును విడిచిన పిదప మరొక ఆధారము 

(గహించుచు ముందుకు సాగుట పర్యాయము. 

భూ దావరా దల్ని 

బుజ మాన పెట్టి 

ఆత మామల దళల్చి 

అరిసేత వ్యకి 

మొగవారినీ దల్చి 

మోకాట పెట్టి 

తల్లి దం(డుల దల 

తల కెతుకూసేె, 

రస హృదయులై న జానపదుల వ్యాఖ్యానమవసరమయే గేయాలు కొన్ని. అందులో 
ఇది యొకటి. వారి! వ్యాఖ్యానం (పకారం- 

“గురువమ్మ" తోడి కోడలు మాత్సర్యము చేత ఆమెకు అంబటి తట్ట యెత్త 
లేదు. కావున బరుపైన అంబటి తట్ట నేప్లెన జా(గత్సగా తొలక కుండా ఎత్తుకౌన 

సలెనని చేసే యత్నం ఈ పాటలో తెలుస్తుంది. 

భూదేవిని తలచి మొదట అంబటి తట్టకు భుజ మానించింది. ఆతృమామ 

లను తలచి తట్టను అరచేతితో పట్టింది. భర్తను ధ్యానించి మోకాటిపైకి చేర్చింది. 
చిపరగా తలిదం(డులను స్మరించి తల కెత్తుకున్నది. 

ks: గొన్తై కనకమ్మ, శాడికల్ _గామం. హుజూ బాద్ తాలుక, రిరీంనగర్ 

జితా, 
cc 
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ఇచట ఆధేయము మొదటినుండీ ఒకే, అదే అంబటి తట్ట. ఆధారములే 

మారుతూ పచ్చినవి. అంబటి తట్టికు క్రమంగా భుజము, అరజేయి, మోకాలు? 

తల ఆధారములుగా నైనవి, చినజకు తన కార్యమయితే నెరవేరింది. 

లక్ష్య లక్షణముల నుదహరించే సాహిత్య అలో, కామినీ వదనము, చం(దుడు 

పద్యము, కాగా, నది, ఇసుక తిన్నెలు, మొదలగునవి ఉదాహృత వసువులు. కాని 

జానపద సాహిత్యంలో పల్లెపడుచు, అంబటి తట్ట మొదలగునవియే ఆధారాధేయ 
ములు, కావున జానపద కవిత్వానికి పరిసర వస్తువులే ఉద్దీపనములనుట సర్వవిదిత 

మయింది, 

చె నుదహరించిన గేయములోని అలంకారము నటుంచి, బొచిత్య చర్చ చేసీ 

మ్యలు తిరిగిన సాహితీ వేత్తలు జొరా! యని మక్కు_ పె (వేలిడుకొన నప్పడు, కొ 

సుంది. 
జాంటీ 

లసి 

ఇ 

లనీ మ్న్ 

"గురువమ్మ" అత్తమీది కోడలు. కర్తవ్య పరాయణురాలైన వొక రైతు 

ఇల్లాలు, తన భర్త పొలంలో కష్టపఢుతున్నాడు. సమయానికి “అంబటి తట్ట' నెత్తి 

నెత్తుకొని వెళ్లాలె. ఆకొన్న భర్తకు అమృతంలాంటి జొన్న సంకటిని తన చేత 

; ముద్దలు కట్టి యివ్వాలె. అది ఆమె తపన. తోడికోడలు మాత్సర్యంతో పొపం 

అంబటి తట్ట యెత లేదు. ఎత లేదుగదా అని తన పనికి స్వస్తి చెవ్పలేదు 

గురువమ్మ. తాను సమయానికి అంబటి తట్టకో పొలం చేరగలగాలి, అది ముఖ్యం. 

అంబటి తట్టలో సంకటితో తల, అంబటితో దుత్త, రాతిరన్నంతో గిన్నె, సల్ల 

ముంత మొదలగునవి పిడుకల కుచ్చెరంత యెత్తుగా పుంటామి. ఏమాత్రం తట్ట 

అటు యిటు వొంగినా డొల్లినా యీ పదార్భాలన్ని పాడుకావచ్చు. అందుకే జాగ 

తృగా యే మాతం యే దిక్కుకు వొంగకుండా తట్టను బట్టిందామె. తన (పయ 

త్నంలో సఫలీకృతురాలిని చేయమని “భూదేవికి దండం పెట్టింది. మొదే. 

భూరే వికి నమస్క_రింవడంలోనే యీ గేయం గొవృతనం బయట పడుతుంది. 

మన తలపై వున్న నస్తువులను మనం మోస్తునట్లు కనపడినా పరోక్షంగా 

మన బకుపూ పస్తుపు బరువు మోస్తున్నది భూమియే అందుకని, యీ అంబటి 

తట్టను పైకి లేపు బలాన్ని నాకిచ్చి, ఆ పిదప నన్నూ, అంబటి తట్టను భరించమని 
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(పార్టన. ఆ తర్వాత వెళ్ళి అత వారింట నున్న ఆడపడుచుకు తలిదం(డ్రిని మించిన 

దేపతలు అత్తమామలు. ఇప్పటినుండి ఆమె బాగోగులన్నీ వారి వాంఛితములే. 

కావున తర్వాత వారిని తలచినది. తర్వాత గాని భర్త స్మృతికి ఠాలేదు. చివరగా 

మరల తలిదం(డులు మనసులోమెదలినారు. చివరికి వారి జ్ఞాపకముచేతనే కృత 

కృత్యురాలయి౦ది. కాబట్టి ఆమె ఇచట తలచు కొనిన వారిని గురించి పరుస 

(కమాన్ని గురించి యెంత చెప్పిననూ తక్కువే. 

పెద్ద బిందె తీసుకొని మంచినీళ్ల జావికి వళ్చిన చిన్న పిల్ల, తోటి పిల్లలతో 

కొట్లాడినపుడు (పతి వూరిలోనూ బావి దగ్గరనూ, యిట్లాంటి దృశ్యాలు మనకు 

కనబడతాయి తమ తాహతుకు మించిన బరువు నెత్తుకొనపలసి వచ్చినపుడు జరుగు 

సంఘటనలన్నీ యిశ్తై వుంటాయి 

“ఒకో[- మాసం నెల తన గర్భిణ 

ఓనగాయ కోరే 

చెలియా ఓనగాయగోరే 

రెండో మాసం నెల తల గర్భిణీ 

రేగు పండ్లు గోరే 

చెలియా రేగు పండ్లు గోరే 

మూడో మాసం నెల తన గర్భిణ 
ములక పండ్లు గోరే 

చెలియా ములక పండ్లు గోరే 

నాల్లో మాసం నెల తన గర్భిణి 
నారి కేళ గోరే చెలియాయ= = 

-అయిదో మాసం .... అరటిపండు గోరే 

ఆరో మానం ఆపుపాలు గోరే... 

ఏడే మాసం యెన్నముద్ద గోరే. .... 

ఎనమిదో మాసం  ఎలగపండు గోరే --. 

తొమ్మిదో మాసం _ దోసపండ్లు గోరే 

పదియప మాసం పాపడు జన్మించె. =" 
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వామనుడు గర్భస్తుడై నపుడు, తల్లి మానసిక దళలివి. కేవలం ఆమెకే గాక, 

సాధారణులై న స్రీలకు సైతం యిట్టి కోరికలే వుంటాయట. 

ఇచట కోరునది గర్భిణి ఒకతే. కోరబడునవి మాత్రము ఓనగాయ, రేగు 

పండ్లు, ములక పండ్లు, నారికేళము, అరటి పండు, ఆవు పాలు, యెన్న ముద్ద, 
ఎలగ పండు, దోసపండు మొదలగునవి. గర్భిణి ఆధేయము. ఇవి యన్ని ఆధార 
మలు; ఆము కోరికలకు. 

"రవి వింబంబుపమి౦ప 

పా_తమగు ఛత్రంబై , శిరోరత్నమై 
(శపణాల౦కృత మై, గళాభర ణ మై 

సౌవర్షశేయూర మై 

ఛవిమత్క-౦క ణమై, కటిస్థలి 

నుదంచత్ వస మె, నూపుర 

(పపరంబై, పదపీఠమై, వటుడు తా 

(బహ్మోండమున్ నిండచోన్, * 

వామనుడు (తివి(క్రమ రూపము దాలుస్తున్నాడు. చూలోక, భువర్లోక, మొదలగు 

సప్తలోకములను దాటుతూ పెరుగుతున్నాడు. ఆ విధంగా వామనుడు పెరుగుతున్న 

పృడు సూర్యబింబం ఏ విధంగా ఆతని శరీరాలంకారమయిందీ వర్ణింపబడింది, 

రవి బింబమొకయే. కాని వామనుడు పెరుగుతున్న కొలది ఆ రవి బింబము ఛ్యతమై 

శిరోరత్నమై, (శవణాల౦కృతమై, చివరకు పదపీఠమైంది. ఒకే సూర్యుడు స్థాన 

మును బట్టి ఆయా శరీర భాగాల అలంకారంగా వర్షంచబడడ ౦ పర్యాయాలంకారం. 

పరోక్షంగా వామన మార్చి ఎలా ఎదుగుతున్నాడో తెలుపడ మే, 

-0౦00౦౦-- 

1. భాగపతము. 8-'27. పోతనామాత్యుడు. 
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స్మర ణాలంకారము (న్మృత్యలంకారము ; 

గత వె భవాన్ని, (పసుత పరిసితుల దృష్ట్యా, ఒకసారి జొసకం చేసికొను 
ర అధి (౧ టి క్ 

టయే యీ అలంకార మూలభావం. 

జయదేవుడు మొదలగు వారు దీనిని స్మృత్యలంకారమన్నాడు. కానోరుయ్య 

'కాదులు మాత్రము “న్మరణ' మన్నారు, కేవల స్మృతిలో సాదృళ్యముతో నిమి 
తృము లేదు. స్మరణమున సెదృశ్యము నియతము. 

“ఒకో వస్తువు ననుభవించడ౦వలన దానికి సమానమైన పూర్వానుభపంలోని 

వస్తువు స్మరణకు రావడ౦' యీ అలంకారానికి అక్షణమని విద్యానాథుడు అభిప్రాయ 

పడినాడు. అంతేగాక, పూర్వమొక విషయం అనుభవంలో వుండి, (పస్తుతం అది 

లోపించడ ౦వలన పూర్వ విషయాలు, పూర్వానుభవాలు స్మరణకు రావడ౦కూడా 

స్మరణాలంకారమే; అవుతుందని తరువాతి లాక్షణికులు సెలవిచ్చినారు. అందు 

నలన వర్తమాన వస్తు సాక్షొత్మా-రంవలన గాని, దాని లోపం వలనగాని పూర్వాను 

భప గతమయిన స్మరణ కలగడం, స్మరణాలంకార మవుతుందని నియమము 

యేర్పుడింది. 

“శీ; పో! దశక్కలో 

నా 

మునలోడుండ౦గ యిట్లుంటినా 

కాల్లికు గెంటీ లెట్లుండెనే 

నడుమకు తీగె యెట్లుండెనే 

చెవులకు కడియా లెట్లుండెనే 

ముక్కుకు వొడ్డ్యాల మెట్లుండనే 

శీ! పో! దశక్యాలో 

నా ముసలోడుండ౦గ యిట్లుంటి నా! 

జానపద పృద్ధురాలు పాడుకునే పాట యిది. ఈ పాట వినగానే పాపం ఆమె 

“ముదిమి తప్పిన ముసలి నగ్గని' మనకు తెలుస్తుంది ఏ అవయవానికి యే ఆభరణ 
ముంటుందో కూడా సరిగా జ్ఞాపకం లేనిస్థితిలో వుంది ఆ యవ్వ. అయినా పూర్వం 
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తనకన్న ఆయాభరణాలు తన మునలోడు (భర్త) వుండగా, తాను అనుభవించిన 

వైభవాలు, స్మృతి పథంలో మెదులుతున్నాయి, అస్పష్టంగా. ఇప్పుడామె నికృష్ట 

జీవితం గడుపుతుంది. పూర్వానుభవాలను నెమరువేసుకొని స్మరించుకొన యత్ని 

స్తున్నది. పూర్వానుభవాలు, వై భవాలు _వస్తుతం లోపించడంవలన వచ్చిన స్మరణ 
యిడీ. 

జానపదుల ఆభరణాలలో కాళ్లకు కడియాలు, నడుముకు వొడ్డాణం, చెవులకు 

గెంటీలు, ముక్కుకు ముక్కెర, మొదలయినవి ముఖ్యం. ఆయా అవయవాలకు తన 

వయస్సులో ఆభరణాలుండేవని మసకగా జ్ఞాపకం వుంది. కాని యే అవయవానికి 

ఏ ఆభరణం వుండేదో గుర్తులేఏ స్థితికి వచ్చింది అవ్వ. ఇండుకు వయసాక కార 
ణం, సిరి లోపించి కష్టాలతో చాల రోజులుగా (బతుకుకుండ౦ మరొక కారణం. 

అందువలన ఆమె స్మరణ౦తా అస్తవ్యస్త మై చెవుల ఆభరణాలు కౌళ్ళవిగా, కాళ్లవి 

చెవులనిగా, నడుమునకుండే ఆ నగముక్కుదిగా, ముక్కు. భూషణం మరో అంగా 

నిదిగా స్మరించు కుంటుంది. కొద్దిగా అస్తవ్యస మైనా, అది పూర్వ వైభవ స్మర 

ఇమే అగుటవలన యిది స్మరణాలంకారమే యగును, 

ఈ గేయానికి పాఠాంతరమగా మరొక గేయమున్నది. అందులో అస్తవ్యస్త 
ప్యవస్థ లేదు. అది యిట్లా వుంది. 

“ధీ పో! దళక్క_లో 

నా ముసలోడుండ౦గ యిస్తుంటినా! 

చెపులకు గెంటీలు లేకుండెనా 

నా ముసలోడుండంగ యిట్టుంటినా। 

కొళ్లకు కడియాలు లేకుండెనాః .... 

నడుముకు వొడ్డాలం లేకుండెనా !.... 

సేతులకు గాజులు లేకుండెనా!.... = 

ముక్కుకు ముక్కెర లేకుండెనా! ... 

నా ముసలోడుండంగ గిటుంటినా.' 
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స్మరణలో వై విధ్యం గల మరో గేయం. 

"పన్నాండైలు! వోసీనావు 

పై మోటార దెచ్చీనావు 

పందెంగెల్చి రాపయ్య్యూా 

రాజేగారి బొబ్బిలి దోర: 

పట్నాము యీడీకీ 

పన్నెండామె డున్నాదీ 

పావుగంట రావయ్యో 

రాజేగారి బొబ్బిలి దోర 

వచ్చా గట్టు పర్మాటా * 
యె(రా గట్టు యెడ్యానా 

నీ మోటార దింపయ్యో 

రాజేగారి బొబ్బిలి దోర: 

నీతోటీ నల్లూరూ 

నీవ్వేంచీన నల్లాకుక- 

కాలందీరి పోతీరే 

రాజేగారి బొబ్బిలి రర 

ఇది చారిత్రకమైన జానపద గేయం. బొబ్బిలి వంశం రాజెపరో వొకరు యీ గేయ 
నాయకుశు అతడు (పమాదంలో (ప్రాణాలు వదిలినాడు. అతని అనంతరం అంతటి 

(వభువు (పజలకు లభ్యం కాలేదు. ఆతని హృదయ విదారకమైన మరణాన్ని, 
అతని అలవాట్లను జానపదుడు స్మరణకు తెచ్చుకొని జాలిగా గానం ₹స్తున్నాడు. 

పన్నెండు వేల "పెక ౦తో పై మోటరు (విమానం) తెచ్చుకున్నాడు బొబ్బిలి 

రాజు. పట్నం నుండి పన్నెండామెడల (96 మైళ్ల) దూరంలోనున్న సొంత వూరికి 

1, పన్నెండు వేలు. బి వకమర్స్ః 
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హేను నిమిషాలలో వచ్చేవాడు. పచ్చగట్టు వడమటి దిశలో, ఎట్ల గట్టు యెశమ 

దిక్కున ఆయన విమానం డిగేది. విమానంతో వెళ్ళి పందాలలో గెలిచి పచ్చేవాడు. 
విమాన (ప్రమాదంలో దానిలోని నలుగురు, ఆతని పెంపుడు కుక్కా (నల్లిద్సి చని 
పోయారు. ఇదీ యీ గేయంలో వర్ణితమైన విషయం. 

ఈనాటి అభివృడ్డిని పోల్చుకుంటే ఈ గేయంలో విమానం వెల, విమాన 
వేగం సరిగా లేకపోవచ్చు. అలాగని జానపదుని "స్వేచ్చా భావానికి గిరిగిసే హక్కు 

మనకు లేదు. జానపదుడు వర్తమాన జీవియయినా, వుత్త్వముడై న పాలషడు 
లేనందున, అత్యుత ముడై న పూర్వ _పభువు అలవాట్లు, అభిరుచులు, సాహస 
కృత్యాలు, మొదలగు వానిని స్మరించి వర్జించి, పాఠకులకు, (శోతల క50దటక్రు 

ఆస్మరణ కలిగిస్తున్నాడు. 

ఆతడు ఏ బొబ్బిలి రాజు? ఎప్పటి వాడు, (పమాదమెళలా జరిగింది? ఆతని 

జసరం జక మైన పాలన యెట్టిది? (ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారు ఎవరెవరు? 
మొదలైన విషయాలనన్నింటిని చారితికాధారాల మధించి వెలికి తీయసలసిన 
బాధ్యశ మనందరిది. 

చరిత విషయమటుంచి, అలంకార విషయం చర్చించినపుడు, తమ పూర్వ 

(పభువు వై భవాన్ని స్మరించుకొని ఆ వేదన పొందుతున్నందువలన యీ అలంకార 

పరిధికి చెందినది. 

కూడిన జంట విధి వళాన వీడిపోయినపుడు ఒక యుసతి వేదనను, పూర్వ 
సంఘటనలను తెలిపేది మరోగేయం. 

'గాజులొల్ల పోరడా 

గాజులోల్ల పోరడా 

గల్లీ గల్లీల పొన్నా* గాజుల సప్పుడురా! 

గా జులోల్ల పోరడా! 

సందీ* సందిీ పొన్నా 

సెకిలి సప్పుడరా గాజులోల్ల పోరడా।- 

1. వంటి. 2, సందు, 
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-వ్మర్రా గాజులు పెట్టీ 
ఏడీ పిస్పీ విరా! గా జులోల్ల పోరా! 

నలా గాజూలు పెటి 
na) చ 

నవ్వీ పిసీ విరా! గాజూలో ల పోరడా! 

బంజె వెల్లి కట్ట మీద 

బంగుల కట్టంగరా - గాజులోల్ల పోరడా! 

బంగుల కట్టిన పెసా 

లంజెల పాలాయెరా - గాజులోల్ల పోరడా! 

కానరాని గటల 
య? 

కంకర గొట్టంగరా = గా జూలోల్లి... 

కంకార రవుతొచ్చి ! 
కాలుకు తగిలిందిరా = గాజులోల్ల 3 

గాజన్నా నొక్క పాయె 2 

సీవు సెలి పోతివా = గాజులోల్ల = 
(ng) ng] 

బంగులన్న సెదర పాయె 

సీపు సెలి పోతివా * గాజులోల.... 
య ne] 

నువ్వుండే బిల్లింగు 

నిల వూటద్దామురా క్ గాజులో ల 

నిన్నూను జూసినేను-యెంతో బమిసీనరా-గా జులోల్ల. 

నాతో 'సెప్పాక నూవు - సిల్లీ పోయితివా! 

గాజులోల్ల ఫోరగా.' 

భవిష్యత్తు మీది పెద్ద (పేమతో ఆమె గాజులోల్ల పోరగాన్ని వలచింది. కాని విధి 

వ(క్రించి, ఆతడు చని పోయినాడు. ఎ(రగాజుల పెట్టి యేడిపించడం, నల్లగా జులు 

పెట్టి నవ్వించడం మొదలైన రస ఘట్టాలనా మె పఠే పదే మననము జేసికొని 

కృంగి పోతుంది. స్మరించుకొని విలపిస్తుంది. 

క్ రవుతు -- ఒచ్చి-రవుతు-రాయి. శి. చిట్ల లేదు - పగుల లేదు, 
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తొందటిగా కూడి, వెంటనే యెడ బాసిన వారి నుండి జంట బాసిన వొంటి 
జవ్వని కన్నీటి గేయం యిదయితే, కలసి కాపురం చేసి, కొన్నాళ్లు దాంవత్య జీవి 
తాన్ని అనుభవించిన దంపతుల నుండి విధి వశాత్తు కాల గర్భంలో కలిసిపోయిన 
నాయికను తలపోసి వల సోసే నాయకుని హృదయ వీకాతం_తుల కరుజారన 
భరిత రాగము యీ [కింది గేయం, విందామా 

“సుద్ద బొందల కొడ 

సుద్ద దియ్య౦గాన 

సద్ది దిన్నట్టాయెనే = సిలకా, 

సిన్నారి సిలకా! 

సిన్నారి సిలకా! 

మ 2 నివ్వొక్యా పందిట్ట గూనుం పె 
పార్వతీ దేవందురే సిలకా 
సిన్నారి సిలకా! 

ముత్తైదవై నీవొక్క మూలకు గూకుం శు 
ముద్ద బంతీ వందురే సిలకా 
సిన్నారి సిలకా 

ఇద్దరము తినేటి ఆ బొడ్డు గిన్నెలా 

ఒకగానికి ఒనరాయెనా సిలకా 

సిన్నారి సిలకా! 

ఇద్దరము క ప్పేటి మద్ది కాయల దుప్పటి 
ఒకనికి ఒనరాయెనా! సిలకా 

సిన్నారి సిలకా!' 

ఇంత తొందజగా. న (పనవించి, 
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(ప్రియురాలిని యెడబాసిన ప్రియని ఆవేదనా గీతం విన్నాం. మరో రకమైన 
పొటను చూద్దాం, 

అన్ని (పేమలకన్న అమ్మ (పేమ మిన్న. ఆ తల్లి చలవే యీ లోకాల 

కింత విలువ. అటుపంటి సందర్భాలలో పుత్రళోకాన్ని అనుభవించవలసి పచ్చుట 

హృదయానికి రంపపు కోతయే. పిల్లల పోగొట్టుకొనిన తల్లిదం(డులు ఆ పిల్ల 

లాడిన ఆట పెస్తుపులు, దుస్తులు, తిరిగిన స్థలాలు, వారి బుల్లి మాటల మూటలు 

మొదలగునవి పదే పదే వారి స్మృతికి తగిలి సెలవేసిన పుండులాగ డాధిస్తుంటాయి. 

స్మరణకు తెప్పించి విలపింప జేస్తుంటాయి. అట్టి దే యీ (కింది గేయం. 

'బొంగురా లాడేటి బొగుడల్లా 

యాడ లెంకిన * లేడె యెలదారి 

చిర గోనెలాడేటి చింతల్లా 

యాడలెంకిన లేడె యెలదారి 

గోటీలాడేటి కోనల్లా 

యాడ లెంకిన లేడే యెలదారి 

నిన్న మొన్నాడిన నిమ్మల్ల 

యాడ లెంకిన లేడే యెలదారి 

మొన్న దాంకాడిన మోతుకుల్తా 

యాడ లెంకిన లేడె యెలదారి 

చెండూలు ఆడేటి చెలుకల్ల 

యాడ లెంకిన లేడె యెలదారి." 

చిన్న పిలవాడు చనిపోయినాడు. తల్ని వాని ఆటస్థలాలను జ్ఞాపకం చేసికొని 
గం 

కళ్ల ల మెదిలినట్లున్న వాని రూపాన్ని పదే పదే జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని ఈ 
౧m ae) ఖా 

గేయంలో స్కరిస్తున్నది. 
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ఒకరు తమ పూర్వ వైభవాన్ని, మరొకరు తమ గతించిన రాజును, ఒకరు 

(పేయసీని యింకొకరు (పియుడిని, యింకో తల్లి తనయుని స్మరించుకున్నారు, 
వీరులై శ్యతువుల చేతుల్లో చంపబడిన ఆప్పుల సంస్మరణము గావిస్తున్న మరో 

గేయం పరిశీలింతామా! 

“ఓ గురాల గోపిరెడ్డి 

దాచెపల్లికి దానమైతివా 

శేరు శేరు ఎండి కడియాల్ 

సేతులాకు పెట్టుకోని 

కట్ట మీద పస్తావుంటె 

కలకకేరు పనుకుంటిరా కొడకా 

బంగారు కొడుకా! వయ్యారి కొడుకాః 

దాచెపన్లికీ దాన మైతివాః 

ఎక్కేది యెట్లి గుట్టిం 
కక్లేది కాయి పంచె 

చుక్కలాంటి నీ చక్కదనము 

చూడ కం శ్తే సాలవు దొరా 

పయ్యారి కొడకా: ... 

ఆ పక్కా ఒక సేను 

నడుమలోనా నాపసేను 

సందున నిను నలుగురు పట్టి 

నరికిరి కొడుకా! పయ్యారి కొడుకా! 

దాచెసల్లికి దానమెతివా!' 

పూర్ణ సంఘటనల నీవిధంగా పర్షీంచే గేయాలు జొనపదులలో కోకొలలుగా 

నుంటాయి. పండగ నాయన్న. మియా సాపు, బండోల్ల కురుమన్న, ఆజమల్లి భాన్ 

మొదలగు వారిని కన్నీటి పర్యంతమె పొడి, వారి ఘనతల చెప్పికొనుట యిస్పటికిని 

పండగ పబ్బాల రోజుల్లో, జానపదులకు ఒక సరదాగా మిగిలిపోయింది, 
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“కొండ వీటిలో కోతె పుట్టినా అదృ్భష్షమే.' 
రా (2) >] 

అనేది సామెత. తెలుగు రాజులు పరిపాలిస్తున్నపుడు కొండవీడు ఏంతో కీర్తిని 
గాంచింది. 

ఆందుకే అక్కడ కోతిగా వున్నా గౌరవమే అంటాడు జానపదుడు; ఆనాటి 
వై భవాన్ని స్మరించుకుంటూ. 

“ఢిల్లీ నుండి దొలతాబాదు 

దొలతాబాదు నుండీ ఢిల్లీ . 

ఒక ఆలోచన లేకుండా పనిచేయడం, దానిలోని చెడును గుర్తించి, ఆ పనిని సరి 

చేయడం, మళ్లి అదే పొరపాటు చేయడం జరిగినపుడు జానపదులు యీ సామెతను 

ఉదహరిస్తుంటారు. ఇది గత వై భవాన్ని స్మరించుకోవడం కాదు. గత చరి(తలో 

ఒకానొక సులతాను చేసిన తెలివి తక్కువ పనిని స్మరించి, అటువంటి పొరపాటు 

చేయకూడదని హెన్చరించడమే. పొరపాటును సవరించుకోని వానిని 'తుగ్గక్' అని 
పిలువడ౦ జరుగుతుంది, 

(గాంధిక సాహిత్యమునుండి ఉదాహరణ ఒకటి. 

ళీ 

ఏపల్లన నృపాలుడెత్తి న బావుటా 

చాళుక్య నృపుల రాజ్యంబు నందు, 

ఏ దేశి కవిత పాలించిన కవి రాజు 

నన్నయ్య వ్యాకరణంబు నందు, 

ఏ యులి చెక్కు. నేర్చేలు మహా శిల్పి 

గోదాపరీ నది ఘోషయందు 

ఏ తొంటి తెలుగుల ఎక్కూవాచారమ్ము 

ఐలపన్నృపుల (పాభవమ్ము నందు, 

సమసి పోయెనాః ఉన్మత్త నామజంబు' 

కొలను జొరబడి తమ్ముతూకులను సెజికి- 
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-వెచుపె యె జుంగు గాని, తత్పద్య గర్భ 

కేనర విమి(శ్ర మధురసామా(గియత గలదె" 

తన జాతి పూర్వ వైభవాన్ని, అది నశింప జేయబడిన వైనాన్ని, గుండె కోతగా 

కవి స్మరించుకొని వక్షించినాడు. ఇట్టిటే మరొక పద్యం. 

'కనిపింపదేనేడు కాకతీయ [పాజ్య 

సా(మాజ్య జాతీయ జయపతాక, 

వినిపింపడే నేడు విద్యానగర రాజ 

సభలోని విజయ దుండుభుల (మోత 

చెలగడే నేడు బొడ్చిలి కోట బురుజుపై 

తాం(డ పాపయ తళత్తళల బాకు 

నిప్పచ్చర౦బయ్యెనే వేడు వీర వ 

ల్నాటి యోధుల సింహనాద లక్ష్మీ! 

చెక్కు చెదరని యెనాడు మొక్కవోని 

ఆ౦(ధ పౌరషమిప్పు డధ్వాన్నమయ్యె 

మరల నొకమారు వెనుకకు మరలి చూచి 

దిదుకోవమ్మ బిడ్డల తెనుగు తల్లి 2 

అని ఆవేదనతో కవి గత వైభవాన్ని మననం చేసికొన్న దానిలో స్మరణా 

అలంకారము, 

—000 — 

1. ఆంధ (పశసి, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, 

శ. ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాన్ 9. 
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మిఖ్యాద్యవత్యలంకాఠ ము ? 

గణిత శాస)ంలో కొన్ని చమత్కారాలు, అంకెల గారడీలు వుంటాయి. 

రెండు మైనస్లు వరుసగా పళ్చి గుణించబడితే ఆ సమాసం స్లస్గా మారుతుంది. 

సాహిత్యంలో సైతం యిట్టి చమత్కారాలు అక్కడక్కడ కనబడుతుంటాయి. 

“ఈ విషయంలో లేదనేది లేదు అనేది ఒక వాక్యం దీనిలో “లేదు' శబ్దం రెండు 
సొద్ద వచ్చింది, దానివలన ఫలితము అనుకూలముగా మారి 'వుంది అను భానం 

వచ్చును. 

ఇట్టి విషయాన్ని వివరించేదే పై అలంకారం, 

ఒకదానియొక్క.. ' మిధ్యాత్వమును సిద్దింపజేయుటకె. మిథ్యాభూతమయిన 

మరొక దానిని కల్పించుట “మిథ్యాద్యవసితి అగును. 

మిథ్య యన అవాస మని అర్దం. అధ్యపనితి అన 'మూర' అని భావం, 

అవాస్తవమైన పరిణామమే యీ అలంకారమునకు (పాతివదిక, 

“కోడలా కోడలా కొలికి ముత్యమా 

పచ్చి పాల మీది మీగడేమాయే 

వేడి పాల మీది వెన్నెలేమాయే 

తేనె కుండల మీది తెప్పలేమాయె 

నూనె కుండల మీది నురుసు లేమాయే 

అంటూ ఒక కుటుంబములో సాగిన యీ గేయంలో గయ్యాళి అత్త తన కోడలిని 
ఆరడి పెట్టాలనీ. లేని పోని అపనిండనలను. దొంగతనాన్ని, బూకటి తనాన్ని 

ఆమెపై అపాదించి. ఆమె న(పదిష్ట పాలు చేద్దామని చేసే యత్నం స్పురిస్తున్నది, 

కాని అత్సగారు చేసే ఆరోపణలన్నీ నిరాధారాలనీ కల్పితాలనీ, తేలిపోవుటనల్ల . 

కోడలు మంచిజనీ, తిండిపోతు. కాదనీ, దొంగతనం చేయలేదనీ, తేలిపోతుంది. 

మిథ్యారోపణల పలన, ఆ కోడలు దుష్టనఠ న కాదను మిథ్యాపరిణామమే కలిగింది. 
కావున యిది యీ అలంకారానికి సియెన లక్ష్యమయింది. 
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పచ్చి పాల మీద మీగడుండదు. వేడి పాల మీద వెన్నెలుండవు. తేన 

కుండమీద తెప్పబుండవు, వాస్తవంగా వుండని వస్తువులను నీవు తిన్నావని 

రోపించదలచిన ఆత, ఆరడితనమే బయబపడింది గాని కోడలి కొం టెతనము 

కాదు. _పెగొ కోడలు మంచిదనే భావం ధృఢమయింది. 

ఎలాగయినా కోడలిని అపవాదు పాలు చేయాలని తలచిన అత్మ ఆలోచనలు 

కొన్ని సాకులను కల్పించినవి. కాని పైకి ఆరోపణలు ఆరోవణలగానే వున్నా, 

ఆలొచించేవారికి, ఇవి నిరాధారమైన ఆరోపణలని తెలియగలదు. అపుడు కోడలి 
అమాయకత్వ౦: అత్త ఆరడితనం బయటబడి కోడలిపై మరింత సానుభూతి 

పెకుగుతుందే తప్ప అత్తమీద గౌరవం కాదు. అత్త గయ్యాళిదని తేలుతుంది, 

కోడలిని ఆరడి పెశ్టేటందుకు అత్వ మిభ్యాకారాణాలు కల్పించింది. దాని పరిణామం 
కూడా మిథ్యయై, కోడలికే అనుకూలించింది. 

“ఎజా జీరె ఎరుపుల సాని 

మాయీ రోటా దంచా రావె; 

దంచ్నానెతె దఠచం గాని 

మనె భూముల్ కావోయ్ రాజూ! 

చుక్కల్లో ౦చి కుందేండ్లు దేవోయ్ 

సూదుల్లోంచి రోకండ్లు చెటోల్ు 

మల్లె పూల సాట్లు దేవోయ్ 

నల్లి గొట్టి నంజుడు దేవోయ 

నల్ల జీమల గుండెలు దేవోయ్ 

ఈగ ముసురని తేనె దేవోయ్ 

ఈన నావుల జున్ను దేవోయ్ 

ఎజా జీరా ఎజుపుల సాని 

మాయీ రోటా దంచారాదె। 

ఎరుపుల సానిని తమ యింటి రోటిలో దంచడానికి రమ్మని పిలిచినాడొక 
నాయకుడు, ఆమె అందులకు కొన్ని షరతులు పెట్టింది, చుక్కలనుండె కుం దె౦డ్లు, 
సూదుల్లోంటి రోకండ్లు, మల్లె పూల చేటబు, నల్లి మాంసము, నల్ల జీమల గుండెలు, 
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ఈగ ముసురనితేనే, ఈనని ఆవుల జున్ను, మొదలగునవి తెమ్మని, ఎరుపులసాని 
కోరింది, ఆమెను ఇంటికి రప్పించాలని తపనతో అతడు ఆ వస్తువులకై యత్నించ 
వచ్చు. ఆ వస్తుపులు లభిసాయా లేదా అనే విచక్షణ వానికుండదు. వాడ కాముకుడు! 

ఆ (పయత్నంలో మునిగియన్న వానినుండి తాను సులభంగా తప్పించుకొని 

పోవచ్చు. అవి దొరకవు. అతడు మరల తనకైరాడు అనేది ఆ ఎరుపుల సాని 

ఆమె కోరినవి అసాధ్యమైన పస్తువులు, ఆ వస్తువుల ద్వారా అతని కోరిక 

కూడా తీరడం అసాధ్యమే. అందుకే ఇది మిభ్యాద్యవసితి. 

యక్షగానాలలో, కొన్ని అద్భుత కథలలో ఇటువంటి కోరికలే కోరి, తమకు 

అడ్డుగానున్న వారిని దూర దేశాలకు పంపే యత్నం జరుగుతుంటుంది. అవి కథలు 

కాబట్టి అందులో కొన్ని అనుకోని మలుపులు పస్తుంటాయి. 

“ముల్కకాయకు ముండ్రెన్ని అంటె 
౧ 

కాకరకాయకు గంసైన్ని అన్నడంట!' 

మనం సమాధానం చెప్పలేని (_పశ్నను ఎదుటి వాడు వేసినపుడు, దానికటుపంటి 

(పశ్ననే ఎదురునేసి తప్పుకోవడం సాధారణంగా జరుగుతుంది. చమత్కారంగా 

ఎడురు దెబ్బ తీసిన సందర్భాల్లో ఈ సామెతను మనవారు ఉదహరిస్తుంటారు, 

అసాధ్యానికి సమాధానం అసాధ్యమే అన్నట్టు. 

“గవ్వన్నరకు గడ్డం కొరిగితె 
ఎంటికెన్నర కెంత? 

అనేది ఒక (పొథుని _పళ్న! 

“పథహారు పండ్హ మీద 
పాపోసుతో తంతే 

పంటిన్నర కెంత? 

అనేది ఇసతలి వాని జవాబు. 
మ మ యాకు దు టు మమల మము 
l, “కామారాహి పకృతి కృపణా చేతనా చేతనేషు.' = మేఘ సందేశము -కాళిదాసు 
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గడ్డంలో ఎన్ని వెంటట్రుకలుంటాయో గాని, గడ్డం కొరగడానికి కూలి 

ఒకటిన్నరగవ్వ. గవ్వ అంబ, అతి తక్కువ విలువగల నాణేం అనుకుందాం? 

(కాక పోపచ్చుకాని). ఒకటిన్నర వెం(టుకకొరిగితే ఎంత కూలి యివ్వాలి; అనేది 
(వేళ్ళ. ఇది వేధింపు (వళ్ళ సమాధానం అంత సులభంగా లభించేది కాదు. కావున 

దానికి జవాబు కూడా అలాగేవుండాలి. అందుకని నీ పదహారు పండ్ల మీద పాపోను 

(బూటు) తో తంతే పంటిన్నరకు ఎంత దెబ్బ తగులుతుందని ఎదుటి (పళ్న. ఈ 
(పళ్ననే మొదటివాడు సమాధానంగా (గహిస్తాడు, (గహించాలి కూడా, ఎందుకు? 

మొదట తాను వేసింది సైతం ఇటువంటి (ప్రశ్నే కాబట్టి. మిథ్యకు మిథ్యే 

సమాధానం, 

'మీ నాయిన పెండ్లయిందా? అంటే 

కాలేదు, 

మీ యమ్మకు “యిడెం” జెట్టనీ'ె 
పచ్చిన మన్నడంట!' 

అనేది మరో సామెక. ఇమిసంటిదే, తంతే గుద్ది నట్లు సమాధానం చెప్పాలనే 

పద్దతి ఈ సామెత లో వుంది, ఎదుటి వానిని అనమాన పరచాలని ఒకడనుకుం బె, 

అదే మౌర్షాన్ననుసరి ౦చి, వాని వేలుతోనే వాని కన్ను పొడిచి, వానికి అవమానము 

కలిగించే సమాధాశం యివ్వాలనేది ఇందలి సిద్ధాంతం. రెండింటి సమాధానం 

మిథ్యయే, 

పల్లీయుబు అమాయకులు, కాని అసమర్థులు కారు. అవసరమయితే. తమ 
పాణాన్నయినా ఎదుటివాని కొకు యిస్తారు. కాని, ఎపరై నా తమను చిన్న జూపు 
చూస్తే, అవమాన పరిస్తే మాతం తిరగబడి. (ప్రతీకారం తీరుచుకుంటారనే 
విషయం ఈ సామెతలో సుస్పష్టమయింది. 

'విను పిచ్చుక కుంట తిరయ 

ముస పోకకు బడుట, పేరమధుకడు వేశ్యా 

జసముం గోరుట, దుర్యో 

ధను డింక జయంబు గొనగ తలచుట యరయన్ .' 

1, విడెము, భారతము, 8.!.82. 
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పిచ్చుక కుంట్ల (పిచ్చ కుంట్ల) వాడు వేగంగా పోవాలని యత్నించడమూ, నిరుపేద 
ముసలి వేశ్యను వాంఛిచడము దుర్యోధనుడు ఇక జయింప గోరుట, అని ధృత 

రాషుడు అభి(పాయపడాడు, కర ఒధానంతరం. 
ey టె ౭ 

మిథ్యలె న రెండుదాహరణముల గైకొని చెప్పుట వలన, మూడపదియైన 

ఉద్దేశార్థము కూడ మిథ్యయే ఆని తేలింది. 

పిచ్చుక కుంటు వేగంగా నడుపలేడనేది (పస్తుతార్థము. కాని, అది (పస్తుత 

మున్న “పిచ్చుక కుంట్ల ' వారికి అశ్వయించదు. వారు అందరినల ఆరోగ్యంగానే 

వుంటారు. నడువ గలుగుతారు. పమగెత గలుగుతారు, మరి ఈ తిక్కన గారి 

"పిచ్చుక కుంటు" ఎట్టివాడో తెలిసికోపలసివుంది, 

“పిచ్చుక కుంటు' అని, పదవిభజనబచేసి పిచ్చుక దాట్లపలె, నడిచేవాడని 

అర్థం చెబితే పిచ్చుక రెండు కాళ్ళతో భూమిపై ఎగురుతూ ఎగురుతూ పోతుంది. 

కొలది దూరానై నా చాలసేపు వయనిస్తుంది. మరి ఈ “పిచ్చుక కుంటు కు అర్థం 

అదేనేమో! కుంటుతూ పిచ్చుక నడిచినట్టు నడిచేవాడని భావం అగునే మో: అయితే 
నేడు మన దేశంలోవున్న జానపద భిక్షుక గాయకులలో ఒకరైన ఈ “పిచ్చుక 

కుంట్ల వారికి ఆ పేరు రావడంలోని బొచిత్యం యేమిటో పరిశోధకులు తేల్చవనలసి 

ల 0 ళ్ 

“0౮౦ — 

విభావనాలంకాఠము : 

ఒక సంఘటనకు కార్యకారణ సంబంధము సన్యమయిన దయినపుడు విశేష 

ముండదు. కాని కార్యకారణ సంబంధమున కొంత భేదనున్నప్పడే యీ వభాపనా 

లంకారమునకు స్థానము, విరోధ గర్భాలంకారాలలో యిది యొకటియని చెప్ప 

పచ్చును, 

కారణము లేకుండగనే కార్యోత్పత్సి జరిగినయుడల విభాజనాలంకారము, 

దీనిని కొంత సవరించి కారణములు సమగముగాలేక పోయిగిప్పలికిని, కార్యము 
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జరిగిన యెడల అదియును విభావనాలంకారమే యగునని లాక్షణికులు కొందటి 

ఆధి(పాయము, 

“మూడు సోల్లడ్డు దంచి 

ములుకా కూరండీ ... అ అల గోగు మల్లే సుందారి 

బంతిలో పదిమంది బావలకు వెడీ 

అతామామలకు నేను వొతొతి వెడ్తీ 

నాతోటి యేడుగురికి యారాండ్రకు వెడ్స్ 

గుప్పిచ్చి ఆ కుండ ఉట్టిమీదెళ్తీ 

ఎడ్డకాడోనికెత్సి ఎంకని కెత్తీ 

ఉట్టినేరు చెగి వూరు కింతామె 

కంకెడండ పెల్లచ్చి కడుపాల్ల వాడె 

పొతమంతో* పెల్లచ్చి పొయికాడ వాడె 

ఇసురాయంత 'పెల్లళ్చి ఇంటెనుక వాడె 

అత గారికుక్కాచ్చి ఆగడారదినె = న 

మూడు సోలల వడ్డు దంచి, యింత మందికి సంతృప్పిగా భోజనం పెట్టులగడం 

అసాధ్యం. హాస్యాస్పదం. ఆదే యిక్కడ వక్లించబడింది. కావున యిది విభావ 

నాలంకారము, 

ఈ విభావనాలంకారములొ కొలది భేదనుతో మరియొక విభాగము. 

కారణముగాని దానిచేత కార్యోత్సతి అయిన యెడల, అదియును ఒక విధ 

మైన విభావనయే. 

ఇంట్లున్న ముసల్డాన్ని యోగి మింగెరా 

ఇ౦ట్లున్న ముసల్దాన్ని యాగ మింగేనాని సూస్తే 

1. గుం(డాయి, 
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దొడ్డున్న దోరావును దోమ మింగెరా 

దొడ్డున్న దోరావును దోమ మింగిందాని సూస్తే 

పగలు తిరిగే బై ౦జ్లోన్ని పాము మింగెరా 

పగలు తిరిగె భె ండ్లోన్నీ పాము మింగిందాని సూసే 
రుం ap] por. | 

నాల గాల పప మంచం నలి మింగరా 
a లు ™ శి 

నాలుగ్గాల్ల పకై మంచం నల్లి మింగిందాని సూసే 

ఊరు దిరిగె సుంకరోన్ని వుడుత మింగెరా! .- 

ముసల్లాన్ని ఈగ మింగడం, దోరావును దోను మింగడం, పట మంచం నల్లి 

మింగడం, మొదలగు ఐర్జిత సంఘటనలు వింతను గలిగించేవి. ఇవి అకారణ 

మెనవి. ఐననూ వానిచేత కార్యము జరిగినట్లు కావించిన వర్ణన కావున యిది 

విభావన, 

-- 000 - 

(పతీపాలంకారము : 

సామాన్యముగా అలంకారములలో (పకృత వస్తువును అపకృొత వస్తువుతో 

పోలిచి (పకృతమును ఉపమేయమ. గా, అ(పకృతమును ఉపమానముగా భావించుట 
కలదు. ఈ విషయమున మరి కొంత ముందుకు వెళ్ళి ఉపమానమునకు పమెయత్వము 

గలిగించిన ఆది (_పతీపాలంకారమగునని లాక్షణీకుల ఆభి పాయం, 

ఉపమానోవమేయములకు అభేదము చెప్పుట రూపకమగును. ఇచ్చట ఆభే 
దము చెప్పుట కాదు. ఉపమానములుగా (ప్రసిద్ధ లైన వానిని ఉపమేయములుగా 

కల్పించి చెప్పుట (పతీపమునకు (ప్రతీక. 

ఉపమానాక్షేపణముగాని, ఉపమానమునకు ఉపమేయతా కల్పనమ.గాని (పతీవ 

మగునని రుయ్యకాదుల అభ్నిపాయము * 

స్వాక్షేపః, ఉపమేయతాకల్చన౦ నా (పతీపం. 
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“నిగ నిగాయనెడు నీ 

నగు మోము జూచితే 

జగతి పృున్నమనాటి 

చంద్రుణ్ణి ఓడించు 

సొగసైన నీ తిలకమూ గౌరమ్మ 

చూచితే ఆనందమూ: 

పొంగి శింగిణి పండ్ల 

భం గపెట్టును బొమలు 

రంగుగల పిల్ల నె 

రంగముల గల చూపు 

సాహిత్యంలో సామాన్యంగా కొన్ని రూఢ్యర్థాలు, కొన్ని (పసిద్ధమయిన ఉపమానా 

లుంటాయి. ఎక్కూన మంది కవులు వానినే ఉపమానాలుగా కొని సర్టిస్తు ౦టారు, 

కాని యీ గేయంలో దానికి భిన్న మయింది. 

నవ్వును వర్ణించునపుడు 'నవ్వు పూసిన పృప్వు వలె వుందనంటారు. నవ్వు 

పున్నమనాటి చంద్రుని వలె వుందంటారు. అపుడు నప్పు ఉపమేయమై పువ్యో, 

వెన్నెలో ఉపమానాలగును. ఈ గేయంలో గౌరమ్మ నవ్వు పున్నమ చం(దుడిని 

ఓడించునట! కనుబొమ్మలు శింగిణీల వలె వుంటాయంటారు. శింగిణీలచట 

ఉపమానాలు. ఇచట కనుబొమలు శింగిణీలను భఠగపరుసాయట. కనుబొమలు 

శింగిణీల మించిన సౌందర్యాన్ని కలిగివున్నాయని ఉపమేయమే ఉపమానంగా 

ఆకేపింపబడింది యిచట, 

'తొడిమె చక్కని పండు 

తొడమీద పడెనూ 

ఈ పండు యెప్వురిని బోలు అన్నయ్యా! 

ఈ పండు మీ పదిన మొకమునూ బోలూ 
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మొగ్గ ఎవరిని కోలు అన్న రఘుఠామా 

ఈ మొగ్గ మీ వదినే కనుబొమల బోలు 

పిందె ఎవరిని బోలు అన్న రఘుకామా 

ఈ పిందె మీ వదినె ఫలువరున టోలు 

కాయె ఎవరిని బోలు అన్న రఘురామా 

ఈ కాయె మీ వదినె కన్నులా బోలు 

aos +m ఆతన PY wae» 

సీతనెడదాసిన రామునికి (పకృతి అంతయు సీతగానే దర్శన మిస్తున్నది. తొడిమ, 
పండు, కాయ, మొగ్గ, పూవు, యిపన్నీ సీత శరీరాంగాలుగా తోస్తున్నాయి. 

పండుతో ముఖాన్ని పోల్చడం లోక ధర్మం; అలంకారిక సాం[పదాయం. 

కాని యినట పండును ముఖంతో పోల్చడం, అనగా పండు ముఖంతో పోలుతుం 

దనడం. కనుబొమలు మొగ్గవలె నున్నాయనడ౦ సామాన్యము. కాని మొగ్గలు మీ 

వదిన కనుబొమల వలె నున్నాయనుట (_పతీపము. అశ్తే పిందె, కాయె, సీత సలు 

వరుస, కన్నులు మొదలగువానితో పోలుననుట వలన ఉపమానమునకు ఉపమేయతా 
కల్పనము కలిగి (పతీసమగును, 

లక్షణునికి చెప్పిన సమాధానం పె గేయంలో నుండగా ఈ (క్రింది గేయంలో 
లక్ష్మణుడు రామునికి సవరించి చెప్పిన వైనం గోచరిస్తుంది. వేదనలో, విరహంలో, 

రాముని పోలికలు ఉపమానోపమేయాలు సరియైన స్థానాన్ని పొందినట్టు లేవు, 

“ఆముదము చెళ్లుసి ఆరు నెలలాయె 

ఆకులు కిందాయె గెలలు మీదాయె 

ఆకులెస్వరి బోలు వై లచ్చుమన్న 

ఆకులు మా పదిన అరచెయ్యి టోలు 

చిగురాకు మా వదిన అరచెయ్యి బోలు 

సిరి పాదాన్ని బోలు 

పుపు( మా వదిన అరచెయ్యి బోటు 

సిరి పాదాన్ని బోలు 



జొనపదంలో అల౦కొర౦ 219 

పువ్వు మా వదిన అరచెయ్యి బోలు 

పుస్తుల్ని టోలు 

పళ్లు మా వదిన అరచెయ్యి బోలు 

పలువరుస బోలు 

కరములు చిగురుటాకులవలె నున్నాయనుట సామాన్య లోక ధర్మము, కాని, ఆ 

చిగురుటాకులే సీత చేతులనలె ఉన్నాయనుట. పాదం సిరిని బోలుటకాదు. సిరియో 
పొదాన్ని పోలిందనుట “పుస్తె! పువ్వులా వుందనడం కాదు, పువ్వే పుసెలా 

పుందనీ, ఈ విథంగా సామాన్య దృష్టిలో ఉపమానాలుగా (పసిద్ధమయిన వానిని 

ఉసమేయాలుగా వర్ణించుట వలన ఇది (పతీవము, 

(సతీపాల౦కారానికి, రత్నావళి అలంకారానికి తేడా యేమిటి? అన్న అను 
మానం కలుగుతుంది, స్థూలంగా చూచినపుడు. కాని, ఆలోచిస్తే అంతరం తెలి 
యక పోదు. 

ఒకే ఉపమేయానికి, ఎన్నో ఉపమానాలను చెప్పడమే రత్నావళి, కానీ, 
(పతీపము అలా కౌక ఉపమేయమును ఉపమానంగా, ఉపమానాన్ని ఉపమేయంగా 
చెప్పడం, (ప్రస్తుత ఉదాహరణలలో తారుమారైన ఉపమాన ఉపమేయాలలో ఎన్నో 
ఉపమానాలు చెప్పబిడీనవి. ఇవి ఒకవేళ తారుమారు కానిచో రత్నాసళి, తారుమా 

. రయింది కాన (పతీపము, 

“శాంతనవుడు తేజో దు 

రాంతు6డై నా వెలుంగు ధర కెల్లను నా 

లింతు నిను డస్త శెలో 

పాంతనముపకు జనిననేమి యనినట్లుండెన్..2 

ఖీష్ముని కేజస్సునకు మరింత ఉద్దీపనమిది. భీష్ముని పరా[కమము సూర్యుని 
తేజస్సును 'సీ వెంత:" అని అధికేపించినట్టుంది, అందువలన ఇది కిమర్థ 

పతీవము, 

1. మంగళ గూత్రము, 
ఓ. ఆం|[ధ మహాభారతం, 6-1.298, 
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అపహ్నూవాలంకాఠము : 

అపహ్నవ మనగా “మరుగు పుచ్చుటి అని అర్థం. అసలు విషయమును 

మరుగుపుచ్చి దానికి సారూప్యమయిన మరో విషయమును చెప్పజూచుట ఆపహ్నవము 

అనగా తమ గుట్టు రట్టగు నను భాననచే, యడార్థమను మరుగుపరుప 'నెంచుటయే 
యిందలి (పధాన విషయమగునని భావము, 

శివుడు గంగనౌదరించిన విషయము ఆనోటనానోట బడి గొంికి తెలిసింది. 

శివుడిని నిలదీసి ఆదే విషయమడిగింది గౌరి. 

గౌరి కాని పోని మాటలకు 

కల్పనా చేసితీరట।! 

'మోముగాన వచ్చెనట 

మన భృంగి నాడు చూచినాడట! 

యేమయా। స్వామీ యేమయా! 

శివుడు చాడీ కోరు భృంగి మాటలు | 

చక్క.గా నమ్మితివి గాని 

వాడీగల పుదకంబు నందు 

సనజములుండుట నీవు 

ఎరుగవా నీ వెరుగవా ఓ పార్వతీ 

భామరో వినవే లేమరో.... 

భృంగి: 

గౌరి కల్లలు మీ మాటలని మన 

ల వాడు బల్కీ-నాడు 

ప౦కేరుహమలై తే నీ జి 

న 

న 
ని నే_తములున్నపట 

మయా! స్వామీ యేమయా! er 
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శివుడు ;. 

గోరి, 

శివుడు ;- 

భృంగి 

గొరి = 
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కల వద్ది మాటలు మన 
యిం 

పిల వానికి చెలు గాని వా ౧ 

చల్లని ఉదక ంబు నందు 

నల్లని మీనములు గలపు 

భామరోః వినవే లేమరో। 

కురులు గాన వచ్చెనట మన 

కురవాడు జూచెనట 

వెర్రిపనులు వలదు మీకు 

ఎక్కడా నేర్చితిరోగాని 

ఏమయా: స్వామీ యేమయా: 

కురవాని మాటలు విని 
వె(ర్రివడి నీవడుగ దగునా 

పరులు గావే పద్మమూ పై 
కూడినా తుమ్మెదలు గానీ 

భామరో: 

వినవే లేమరో: 

మింట బారెడు తుమ్మెదలు మన 

ఇంట గల్లియుంట శజాలును 

జంట బాయక స్వామి మెడలో 
కంఠము మెరియు చున్నది 

చూడవే! నీవే చూడవే! 

కీ పార్వతమ్మా। చూడనే: 

కంఠము గాన వచ్చెనట మన 
చంటివాడు చూచినాడట 

ఇంటవంట లేని పనులు 

కొంటె పిల్లలు నేర్చినారా-।|ఏమయా।। 
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శివుడు ;- 
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కొం కు పిల్ల వాడు మన 

ఇంటనే యున్నాడు గాని 

పంక శాకీ నదుల యందు 

కంఖమూ లుండూట నీవు 

ఎరుగవా! నీవే యెరుగవా 

©. 9% విను పం త ren 

నిబ్బరం బగు మేని పెని 

గవ్బీ గుబ్బ లున్నవని 

గొబ్బున నాతో మని 

ఆవిగాడు పల్కి_నాడు 

ఏమయా సామీ యేమయా! 

తబ్బిబ్బు మాటలు భృంగికి 

తారా. ఆమె చెలుగాని 
వ్ యం 

జబ్బులేని వుదక మందున 
జకు్రు-పు పక్షులు గలవు 

అవ దాని 
క ్ూయంల | చ ఈక అళియ టి త 

తిన్నని ఉదకము పైన 

సన్ననూగారున్నద ని 

పన్నుగా నాతోటి మన 

చిన్నవాడే బలి. నాడు 

ఏమయా సెమీ యేమయా! 

చిన్నవాడు ఎన్నడూ 

సామాన్యుడు గాడనుచు యెరుగవా 

సన్నుతాంగీ కంఠమున 

వన్నగములు౦ధుట సీపు ఎరుగవ 
బేనూ ఎరుగవా, నీవే ఎరుగవాః 
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గౌరి ఐ= గంగమాంబను తోడి తెచ్చుక 

పొంగుచూ శిరమున బెట్టుక 

గంగ గాదని మీరు నాతో 

దొంగ మాటలాడెదరు 

ఏమయా స్వామీ యేమయా! 

గంగను తనకు సవతిగా శివుడు తెచ్చినాడని గౌరి, భృంగి వలన నెరిగినది, 

ఎంతటి సంస్కార వతులకు నై ననూ సవతి మత్సరముంటుందట! అందుకే గౌరి 
శివుని నిలదీసి, అదెవతే? ఎందుకు వచ్చింది! అనే ధోరణిలో శివుని (పళ్నించ 

సాగింది. ఆ (ప్రశ్నలకు శివుడిచ్చే జవాబులే అపహ్నపమై సాగినవి. 

ఎవరో పరాయి స్తీ మోము కానవచ్చినదట గదా! ఎవరిదా ముఖము, అన్నది 

గౌరి. ఓహో అదా! ఆది వనజమన్నాడు శివుడు. వాస్తవంగా కనబడింది గంగా 

దేవి మఖం. గంగా దేవి ముఖాన్ని మరుగున నుంచి తన రహస్యము బట్టబయ 

లగునేమో నను భయము వలన దానిని వనజమని చెప్పినాడు శివుడు. అ'ప్లే కురులు 

కానవచ్చె నట గదా! అవేమిటను (_పశ్నకు పద్య్మముపై ముసిరిన తుమ్మెదలవి యని, 
కంఠమున్నదటగా అనగా, అది శంఖమనియు, జవాబు. మేన్నిపె గవ్బీగుబ్బలున్న 

పటగా మరి వాని విషయమేమిటి? అని (పళశ్శిస్తే అవి జక్కుప పత్తులని సమా 

ధానము. ఆమె నాధినుండి సన్నని నూగారు కూడా వున్నదటగా! అని వివరంగా 

అడిగిన (వశ్నకు అది నా శరీరం పె నుండే నల్ల_త్రాచని సమాధానము. ఈ విధంగా 

గంగాదేవి అంగములన్నింటి నవహ్నవించి, తన రహన్యమును దాచుకొనుటకై 
శివుడు వానిని, _సకృతిలోని ఆ అంగములకు సమానమైన పోలికలై న పస్తుపుబుగా 

నిరూపింప యత్నించినాడు. కాన నిది ఆపహ్నవము, 

అట్టివే మరికొన్ని గేయములు, 

శివుడు ;- పరనవమణి కనకోజ్యల 

ఘన కవాటము దియ్యవే గౌరి! 

గౌరి ;= త్వరితంబేటికి యే చెలియింటికి 

నరిగితివో తెల్పగదోయి! 
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శివుడు := 

గోరి Fe 

గరి 3 

శివుడు := 

గరి 3 

గోరి ;= 

శివుడు ;= 

గౌరి $= 
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సరసిజనయనా భక్తుల యిండ్లకు 

అరిగితినే ఓ గౌరీ 

పురుషుల యిండ్లకు నరిగిన 

కుంకును బొట్టంటిన దేమోయి 

చిరతళముగ నా నిటలమున నుండెటి 

శిభిలోచనమే గౌరీ! 

కరుణాంబుధి నీ మేన 'నెవ్వతో 

కల్ప మలదెనేమోయీ 

కలికిరొ చిల్య వజీరుని కాయ 

లలిత విశూతియే గౌరీ 

పలుకులు నేర్చితి భళిభళి చేలము 

పసుపంటిన దేమోయో। 

పరగజ గామిని నిజముగ డెల్పెద 

వ్యా(ఘచర్మమే గౌరీ! 

సరసిజ మాలిక నెవ్వతె వేసనో 

సరళిగ దెల్చ్బగదోయీ! 

తరుణి తరుణి సరనిజ సంభవు 

శిఠములు గావా గొదీ 

శిరమున నున్నది ఆ చెలియెవ్వతొ 

కరుణను తెల్పగదోయి 

జగములు పాపనముగ జేసెడి ఆ 

గగన తరంగిణి గొరీ 

గగన తరంగిణీ యైనను తగు 

నిగ నిగ మను శురుతేమోయి 

వాలాయంబుగ నది నుండెడి 

కె వాలంబే గౌరి! 
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గొరి $* 

శివుడు ;= 

శివుడు ;- 

గొరి ;= 

శివుడు ;= 

గౌరి = 
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అలాగయితే నగుమొగమున్నది 
మేలుగ తెల్పగదోయి! 

మొగము గాదది వికసించిన ఘన 

సరసిజమే ఓ గౌరీ 

కలరూసమునాకెరుగగ జెప్పుమీ 

కన్నులున్నవే మోయీ! 

కన్నులు గావవి నదిని మెలంగెడు 
గండు మీనులే గోరీ: 

ఎన్నదగిన మృదువచనములు న్నవి 

తిన్నగ తెల్పగదోయి 

గమిగొని నదిని మెలంగెడి పకల 

కలరవములత ఓ గౌరీ! 

కమలా వల్లభ వినుత పదాంబుజు 

కంఠమున్న దేమోయీ, 

సమద రథాంగ విభాస్వత్ పృథుకువ 

శంఖమ గాదా గౌరీ! 

(భమియింప కుమిక .సత్యమె పల్కుమి 
బాహులున్నవేమోయీ: 

శీల వేణి యని _మృదుకరమైన 

మృణాల నాళములే గౌరి 

ఫాలేక్షణ యిది చితమాయె 

చనుబంతులున్నవే మోయీ! 

చక్కని నదిలో విహరించెడి ఆ 

జక్కు-వలే టో నాదీ! 

జక్కు పలై తే యామాను 

పచ లెక్కు వున్నవే మోయీ. 
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శివుడు ;= 

గౌరి ఏ4 

శివుడు ;- 

గౌరి ;$= 

విప్పుడు ;= 

గరి = 

శివుడు := 

శివుడు ;-- 

జానపదోంలో అలంకారం 

తక్కు_నలెక్కు_వ అరుగను సురనది 

తరగలు గావా గౌరి! 

(గక్కున జెస్పుము మిక్కి-లి చక్యాని 

పొక్కిలున్నదేమోయీ 

నలగొని సురనది సొలసిన 

కలితా వర్తము గాదా గౌరీ! 

భళి భళి యీ పర ంబై తే 

బలు పిరదులున్నవే మోయీ! 

కఠీితామర గంగాస్థిత కాంచన 

పులినమ లేమా గొరి।; 

పృలినమ లై తే చాకు పదాగము 

జెలమి నున్నదేమోయి 

అరిమళితో నీ వడీగిన జెప్పెద 

కూర్ముమలే ఓ గౌరి! 

కూర్మములై తే మృదుతర పదముల 
పేర్మినున్నమే 'మోూయీః 

చారుకదం౦ంబ విహారిణి ఆవి కల 

హా రములే ఓ గౌరీ! 

సాద విరాజిత మంచినడ కల 

కూర్ముములవి యేమోయీ! 

సురనది నుండెడి హంసలు గావో 

గురుతు పరాకా గవురీ। 

ఈ విధంగా సుదీర్హ ౦గా సాగిన యీ సంవాదాత్మక గేయంలో, గవురి శిపుని 

శరీరముపై నున్న కొన్ని శృంగార, సంభోగ లక్షణాలను గుర్తించి, వాని గుటించి 

అడుగుట, శివుడు వాని నపహ్నవించి తన శరీరమునందలి మరికొన్ని సమాన లక్షణ 

ముల జూపి, తన అకృత్యమును గప్పికొన నెంచుట వర్ణిత మైనది, ఇంతకు పూర్వపు 
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గేయములో వలెనే, గంగకు సంబంధించిన సమాచారమును సైతం శివుడు అపహ్న 

వించుట యీ గేయంలో వర్ణింపబడింది. 

పె నుదహరించిన రెండు గేయముల౦దునూ శివలీలాత్మక మైన ఆలంకార 

ములు పర్టితములై నవి. అట్టిదే కృష్ణ కథాత్మక మైన పొట యీ దిగువ నుదహరింప 

బడీనది, 

భామ :- కామిని గూడిన విధము నీ యెకను 

కనిపించెను గదోయీ! కృష్ణ! కనిపించెను 

కృష్ణుడు ఫ- కామిని గూడిన విధము నీకెటుల 

కనవడెనే ఓ భామా! 

భామ ;= గోవిందా నీ చక్కని గోరులు 

కొనలు పంగె నేమోయీ! కృష్ణ! కొనలు 

కృష్ణుడు ;- _ గోవర్టన గిరి యెత్తితే గోతులు 

కొనలు వంగెనే భామా! గోళ్లు! 

భామ ;- కమల నాభ నీ కంఠమునందున 

గంథము పూతలేమోయీ కృష్ణ! 

కృష్ణుడు :* వెలది బంధుపులు విందుకు పిలిచీ 

అలదిన గంధము ఖామా! నా కలదిన గంధము 

భామ :- మదన జనక నీ మృదు శివి పింఛము 

పదలిన విధమేమోయీ కృష! 
డ్ 

కృష్ణుడు న సదమల వతి నా భక్తులు వేడగ 

ఆపడ గాచిన భామా! ఆ శిఖముడి వీడెను భామా! 

భామ ;* మాధవ నీకీ పూవు దండలు 

ఎక్క-డివోయీ! కృష్ణ ఎక్కడివోయీ! 

కృష్ణుడు ౩_ మేలని పూదోట మాలి పిలిచి నను 
మెచ్చి యిచ్చెనే భామా! నాకు మెచ్చియిచ్చెనె భానూ 
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భామ :. పరమాత్మా నీ చక్కటి దుస్పటి 

వసంతము చిలుకేమోయీ! వసంకము.... 

కృషుడు ;. గొల్లవారి పెళ్ళికి వెళితే 
౭వ ౧ ళం 

వసంతము చిలుకాయేనే! భామ! వసంతము... 

భామ ;-= మెడలో నుండే పచ్చల పతకము 

ఎవరికిచ్చినావోయీ! నీ వెపరికిచ్చినావోయా 

కృష్ణుడు ;= గొల్లభామినీ మక్కుపతోడుత 

కోరగ యిచ్చితి.... అది.... 

భామ ;-= శంఖ చక్రములు చదరగ గంధపు 

రేఖలున్నవేమోయీ! ఆ రేఖలు న్నవేమోయీ! 

కృష్ణుడు వ్ భామా నన్ను బాధ పెట్టకే.... 

(శ్రీకృష్ణుని శరీరము మదన చిహ్నాంకితమైనది. అట్టి గుర్తులతో ఆ కడు సత్యామంది 

రోమున కేతించినాడు. ఆమె వీని నన్నింటిని పరిశీలించి యివేమిటని _పశ్నించింది. 

వానిని అపహ్నవించి యివి, యివి యివి, యిందుఒలన కలిగిఎపెని మభ్య పెద్ద 

యత్మిం చినాడు, 

గోటి కొనలు వంగుట, మేన గంధమలదుట, పింఛము పదలుట, పూదండలు 

ధరించుట దుప్పటిపై పసంతము చిలుకబడుట, మొదలగునవి సంభోగానంతర 
శృంగార లక్షణాలట! వాని నన్నిటిని కృష్ణుడిట అపహ్నవించి భామకు కారణాంత 

రమున యివి గలిగినవని చెప్పుటపలన యిది అపహ్నవాల౦కారము. 

వ్యాజోకికి, అపహ్నవమునకు దగ్గరి సంబంధం వున్నవ, ఊహలో ఏమా 

తం తికమకపడినా, అలంకారం తారుమారు కావడానికి ఆవకాశం కలదు. 

నీతలలో పూలెక్కుడివని నాయకుశడిగినపుడు, ఆవి పూలే అని ఒప్పుకొని, 

ఆ పూలుకొమ్మ నుండి రాలి కొప్పున నిలిచినవని, ఆ (పొఢ సమాధానం. తాను 

చెప్పిన ఉక్కికి ఒక వ్యాజాన్ని కల్పించింది. అందుకే అది వ్యాజోక్కి. 
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నీ తలపైన స్త్రీ కురులపలె నున్నవి కదా! ఎవరా స్రీ? ఏమా సంగతి? అని 

గౌరి శివుని (ప్రశ్నించినది. అప్పడు శివుడు, ఆమె స్రీకాదు, అవి వెం(టుకిలే కావు, 
శై వాల లతలు (నాచు) అని అపహ్నవించి (వాచి) చెప్పినాడు. అస్త, కన్నులు 

కనపడినవి కదా! మరి అవేమిటి? అంటే, ఓహో! అవి కనులు కాదు, గండు 

మీలు, అని ఈ విధంగా స్తీ అంగాలన్నింటినీ, అపహ్నవించి వానికి (పకృతిలోని 

సమానమైన వస్తువులను నూచించి తాను తప్పుకౌనే యత్నం చేసినాడు. అందు 

వలన ఇది అపహ్నపము, 

-~-000 - 

(శమాలంకాఠము : 

ఒకదాని తర్వాత నొకటిగా పకుసగా సమాన సం ఖ్యాకములగు వాని యొక్క 

సమన్వయము (క్రమాలంకార మగును, 

ఈ అలంకారమును పలువురు లాక్షణికులు సలునామనడు లతో పిలిళది. 

అగ్ని పరాణమున నిది “సమాలంకారముగ పిలువబడినది.! 'దండి' దీనిని 
సంకథ్యానము, లేక (కమము అను పేర్లతో పిలిచెను 2 చం(దాలోక కర “యథా 
సంఖ్య మనినాడు. 

పునరావృత్తి దోషమును నివారించి అల్బాక్షరముల చేతనే, చెవృదలచిన 
దానినంతనూ చెప్పగలుగుట యే యిందలి (పయోజనము. 

“బాలెంతనురా కృష్ణయా 
ఆలీకి మొగనివలె అశ్హై పట్టొచ్చినావు, 

బాబెంత రాలవై తె ఈ వింత లేటిక్తి 

కండాకు కాటికేల పండాకు దాశెనేల 
౧ గ 

Ds sss sss srs sr rrr sss sss NINO RORIS 

La ఆం(ధ మహాభారతము-అలంకార సమీక్ష. 

పుట 221, నరసింహాోరాపు. 
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ముండ్లరీతిగ చండ్లు ముందుకు పొడిచినావు; 

కండ్ల పండ్ల నొప్పులాకు కాటికె దాశెన పెట్టినాను 

చండ్లనిండ పాలు నిండి ముండ్లరీతి ఫొడిచినావి.' 

కృష్ణుడు గోపిను సమీపించినాడు (పేమ భావంతో. ఆమె, తాను పచ్చి బాలెంతనని 
వారించింది. చబాలెంత వైతే కాటుక దాశినల అలంకార మెందులకని కృష్ణుడు 

(పళ్నించినాడు. తిరిగి గోపిక సరైన సమాధానం చెప్పింది. “కండ్ల నొప్పులకు 

కాటుక పెట్టుకున్నాను, పంశ్రనొప్పులకు దాశెనపెట్టు కున్నాను'. అని ఇచట ఈ 

వాక్యంలో పెట్టుకున్నాను అని రెండు సార్లు చెప్పేందుకు బదులుగా ఒకేసారి చెప్పి 
ల య 

సరిపెట్టింది. ఆ విధంగా చెప్పుటవలన ఇది (కమాలంకారమయింది, కండ్లు, 

పండ్లు ఆధారములు అదే క్రమంలో కాటుక, దాశెనలు ఆధేయ మలుగా చెప్పబడుట 

పలన ఇది (క్రమము, 

పె గేయమున కంటి నొవ్వులకు ఒక విధమైన కాటుక, పంటి నొప్పికి ఒక 

విధమైన దాశెన మందుఅగునను వైద్య విధానమూ వర్ణింపబడింది, 

“చండ నిండ పాలు నిండి ముండ్ల రీతి పొడిచినావి అను పాదమున 

ఉపమాలంకారమున్నది. పాలతో నిండిన తల్లి పాలిండ్ల సునిశిత వర్ణన కూడా 

పున్నది. 

ఇటునంటిదే మరో వుదాహరణ : 

“సీతా రాముడూ 

కోదండ రామడూ 

వెడలెనడవి నుండగ 

కోదండ రాముడూ 

కుడియెడమల సీతా 

లక్ష్మణులు తోడు నడుపగా 

సీతా రాముడూ 

కోదండ రాముడూ' 
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రామునికి కుడియెశమలలో సీతా లక్ష్మణులు నడచినారని (క్రోమము 

కొన్ని సామెతలు : 

,ఉరిమిన మేఘం, తరిమిన పాము 

కురవక, కరవక మానవు." 

అనేది, పల్లీయులు అనుభవపూర్వకంగా చెప్పిన సామెత బుతువులు, కార్తెలు, 
తతా పరిశీలిస్తూ నచ్చి, ఆయనుభవంతో చెప్పినవన్నీ వ్యవసొయ సామెత 

అయినవి. ఈ దిక్కున మెరి స్తే పర్షం తన్పక పస్తుంది. ఈ దిళగా మెరి స్తే రాదు 
అని నిక్కచ్చిగా చెపుతుంటారు, 

(కుమ్మెర గట్టు మెరిస్తే 

కుమ్మురోడు నామం పెట్టొచ్చు ) 

మొదలగునవి అట్టివే. ఆ సరుసలో, అనుభవంతో చెప్పిన పై సామెతలో ee 
వుంది, 

ఉరిమిన మేఘం కురపక మానదు, తరిమిన పాము కరుపకచూనదు అనేది 
సారాంశం. రెండు (క్రియా పదాలకు బదులుగా ఒకే (క్రియా పదాన్ని (పయోగించి 
(పయోజనాన్ని సాధించడం, దీని ద్వారా సాధ్యం. ఒక రకంగా ఇది పొదుప్ప 
అలంకారం. 

“తిరిగి ఆడది 

తిరుగక మొగోడు చెత్డరంట' 

అనే సామెత జానపదుల విశ్వాసాన్ని, అనుభవాన్ని చెబుతున్నది, 

రారాజు నాక నరకో 

దార సుభాత్యంత దుఃఖ ధామంబుల బెం 

పారియు హీనత నొందియు 

గొరవకుల నాథ, పిదవ కలియుందెందెన్ “1 క న క 

l, ఆం(ధమహాభార తము 
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మహాభారతమ౦దలి న్వర్గారోహణ పర్వంలో దుర్యోధనుని పరలోక స్థితి పైవిధంగా 

సర్షితమయింది. (కమాలంకార నిర్మాణంలో తిక్కనార్యుని నేర్చు, కూర్చు. 

అనన్యసాధ్యమని అనిపించే విధంగా వుంటుంది. 

—o0o0 — 

స్వభావోక శాలంకారము : 

వర్షింపదలచిన వస్తువును సహజ సుందరముగానే అతిశయోకులు, విశేష 

ణాలు లేకుండా సర్షించుటయే స్వభావోక్తి. ఈ అలంకారమును కొందటు జాతి"! 

అను పేర వ్యవహరించిరి. జాత్యాదుల పర్హనమే _పధానమగా నిందుండుటయే 

దీనికి కారణము కాబోలు. 

కేవల వస్తు స్వభావమన్నచో ఆవు గడ్డిమేసి నెమరు వేసెను.” వంటివియు 
ఈ అలంకారము లగును. దీని పరి హరణకై అలంకారికులు “సూక్ష్మ శబ్దమును 

జొనిపిరి. దీనిచే సామాన్యుడు గుర్చి ంపలేని (క్రియా వర్ణ సంస్టానాత్మకమైన పసు 

స్వభావము ఉద్ధిష్టమయినది,2 

సహజ విషయ వర్లనమే అయినప్పటికిని, కొంత సౌందర్యమును సంత 

రించుకొనినది మా(తమే ఈ అలంకారమగును కాని, సామాన్య వాక్యము సాధారణ 

సంభాషణలు, దీని పరిధిలోనికి రావు. 

“ఆకాశ మందునా ఉయ్యాలో 

అల్లెనూ మేఘనులు కక 

మేఘాలా నడుమ ష్ 

మేలైన కాంతిలో స్ట్స్ట 

అందునా గౌరమ్మ 9 

1. చం(దాలోక సమున్మేషము. పుట ౫16 న్పూరి శ్రీ. 

ఏకావళ (తరళ వ్యాథ్యాసహితము) పుట 451, 
శ్రీ) జమ్ముల మడక మాధవరామశర్మ. 

లిం 
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ఆనంద మొప్పగా 5 

కంటికి నింపుగా 5 

కనిపించు చుండెను న 

గౌరమ్మ వెనుకను 53 

గొరీశ్వారుండు న 

పుఠతితోలునూ గట్టి వే 

పూనికతో సీపట్టి / 
కొండ జంగమయ్య ఖో 

అలునుకున్న నల్లని మేఘాల కాంతిలోని జిలుగు వెలుగులో గౌరీ, గొరీశ్వ 

రుడూ, దర్శన మిచ్చిన సహజవర్ణన యింధుండుట వలన యిది స్వభావోక్తి, 

జానపద సాహిత్యంలో స్వథావోకులు కోకొలలు, 
er.) (se) 

'ఆకులన్నియ పండి ఆ మ(రిమీద 

సడి చేసి సుడీగాలి సుడిసీన యప్పుడు 

కారాకుడిల్లి న, గలగల మంటూ... 1 

అని, ఆ మ్మరివర్షన సహజంగా వుంది. కనులకు కటినటు౦ది. 
ట్ 

“చిన్న చిన్నాముల్లు చిన్నారి ముల్లు 

దానికిందున్నాది జడలమాదారి, 

మాదారీ నీబిడ్డా మేలు సుందారీ 

సుందారీ నీవెంతో సూడసొంపున్నవు 

గుమ్మడాకు సీరిందో గుల్లలల్లి౦దో 

తాటాకు సీరిందో తడుకలల్లి ౦దో 

వేటాకు సీరిందో పెన్టాలల్లి౦దో 

మొగిలాకు సీరిండో మొంటెలలిందో 

1. కాటమ రాజు కథ, 
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చిక్కూడాకు సీరిందో సిబ్బులల్లి ౦దో 

చామట్లం గుల్లలుగుజి గుచ్చూకోని 
(ae) a) 

పాయెనే ఆ బండీ రాజులా వాడల్లా 

తెలంగాణా (ప్రాంతపు మేదరి పిల్ల రోజువారి (శ్రమ వర్ణించబడింది; సహజ సుంద 

రంగా. తెలంగాణ మాండలికాలు, యాసలు, యీ గేయంలో పున్నాయి. 

“తడబడ బడియెడు రవమును 

బడి కాలెడు రవము గాలి పలుదెజగుల [వ 

న్పెడు ఠవమును దిగ్య్వలయము 
ర గడుకొని (మోయించె నురగ కాయోళ్టితమై.' 

సర్పయాగ సందర్భమున స్వరయుక్తంగా మంథ(తోచ్చారణ జరుగుతున్నపుడు, 

సర్పములు అగ్నిలో పడుతున్నపుడు ఏ విధంగా నున్నదో సున్నితమైన పరిశీలనలతో 
సహజంగా పర్టించబడి 0ది. 

- 0౦00౦ - 

లోకోక ఇలంకారము ; 
అనాను 

లోక (ప్రవాదము ననుకరించి చెప్పుట లోకోక్యల౦ం కాళము, 

సామెతలు, నానుడులు, అన్నపేర (పతి భాషయందును నాం(పదాయికముగా 

కొన్ని పలుకుబడులు ౦డును, వాని భావము (వతి పదార్థము వలన తెలియుదానికం పె 

కొంత వేరుగా నుండును. ఆ విధముగా లోక వ్యవహారమున 'రాటుదెలి' రూఢిని 

సంపాదించుకున్న పలుకుబడిననుసరించుట జరిగినపుడు అది లోకోక్తి అగును. 

1. మహాభారతము. 1.2.2 1గ్. 
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కొందజు దీనిని అలంకారమే కాదనినారు.! కాని, చక్కని లోకోకులు 
కవికి గల దేశీయతా దృష్టిని (ప్రతిబింబించి కావ్యమును జనరంజకము గావించును. 
సాహిత్య, అలంకార ముఖ్య (ప్రయోజనము అదియు కావున ఇది అలంకారమే. 

అగును. 

లోకోకిని అర్జాంతర గర్భితముగా వర్ణించిన అదియే ఛేకోకి అనబడు మరో 

అలంకారమగునని కువలయానందకారుడన్నాడు.? కాని, ఛేకులన విదగ్గులు, చతు 

రులు. నర్మగర్శితముగా ఆడు మాటలు ఛేకొకులు, కాపున ఇవి లోకోక్సి పరిధి 

లోనికి రాక, (పత్యేకాలంకారముగా వుండుటయే సమంజసమని పలువురు 
లాక్షణికుల అభిమతము, 

“ఊరు ఏలేవారు ఉత వ లె తే 

పొలు పొంగినట్టు పొంగునురు (పజలు.” 

(పభువు మంచివాడయితే (పజలందటకూ సుఖమనునది, లోకములో (పసిద్ధి అటు 

వంటి పవిత్ర భావంతో పాలన గావించిన రామచంద్రుడు (పవంచ (ప్రజలే 
ఆదర్శనాయకుడు, (పజాసంక్షేమము ముందు ఆతనికి మిగతా సుఖములు భోగములు 

తృణ[,పాయములు.3 

అటువంటి లోకోకి ని వర్ణించుటసలన యీ గేయ భాగము లోకోకి అలం 

కారమును రూపొందించినదయినది, 

“ముంజేతి కకకాణమున కద్దమేటికి 

మురియాకే వో గౌరూ!' 

1. భట్ట వామనాచార్య యళకీకరు- కాష్య_పకాళటీక (ఎన్, ఎస్ (పచురణ) 
2. 'ఛేకోక్సి ర్య(త లోకోక్తి స్యా దర్భాంతర గర్భితా.' 

8, “ఆర్మిలిని గాని, దయగాని, హాయిగాని। అదియిదననేల! జానకినె న గాని 

[పజల అనురంజనమునకై పదలునాకు! హృదయమున గల్ల దిసునుంతయేని 
వంత!" (ఉత్తర రామచరితము- వేదము వారి అనువాదము.) 
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ముంజేతి మంచి చెడ్డలను కంటితో నేరుగా జూచి పరీక్షించి తేల్చవచ్చు, దానికి 

అద్దము అవసరఅలేదు. “ముంజేతి క౦క ణమునకద్ద మేటికి" అనునది జాతీయము. 

గంగా గౌరీ సంవాటదంలో, గంగ గొాఠమ్మను విమర్శిస్తూ, న మంచిచెడ్డలన్నీ 

లోకానికి కనపడుతూనే వున్నాయిగదా! ఇక చాపేలనని ఆధిక్షేపించింది. 

“ముంబేతి కంక ణమునకద్ద మేటికి ఆను జాతీయమును ఆధారముగా గొని 

జేసిన వర్ణన యగుట వలన యిదీ లోకోకి అలంకారము, 

“ముక్కు మొగ మెరుగని మూఢుని చేత 

పరిణయంబగు కన్న మరణమే మేలు 

ఏమీ తెలియని, అసమర్థుని, భర గా పొంది జీవితాంతం కుమిలేక న్నా మరణమే 

మేలనే లోకనీతిని చాటి చెప్పేవే యీ గేయ పాదాల. 

హృథయం నిండా అనుభవపాఠాలు నిండిన తర్వాత నోటినుండి వెలుపడే 

మాటల సమూహమే సామెత, ఈ సామెతలు అందుకే లోక నీతిని, అనుభవాన్నీ 
(ప్రతిబింబిస్తూ వుంటాయి. మార్చి చెప్పాలి గాని? సుమారుగా అన్నీ లోకోక్సులుగానే 

కనపడతాయి, 

“అంత్య నిస్టరం కంటె ఆది నిష్టురం మేలు." 

“పగటి మాటలు పని చేటు 

రాతి మాటలు నిదుర చేటు." 

“ముంజేతి కంకణానికి అద్ద మెందుకు." 

“కూర్యోన్ని కూసో పెట్టి సూడాలె 

సాలోన్ని నిలపెట్టి సూడాలె.' 

“లంబడోన్ని వూళ్ల గొట్టాలె 

తుర్కోన్ని అడివిల గొట్టాలె.' 
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“మందిన్నమ్ముకోని మనుంబోతె 

మళ్తొచ్చెటల్లకు ఇల్లాగమయితది.* 
౧ లం య 

“పట్నోడు పసర్కం౦"టె, 

గడమీదున్నోడు జెల్లన్నడంట!' 
G ag) 

“కలిసొచ్చే కాలానికి 

నడిసాచ్చే పిల్లలు పుడరు.' 

“తంతి బూరెల బుట్టి వడ్డడు.* 

మొదలగునవి మచ్చుకు కొన్ని సామెతలు. 

“విని, రోయు తీగ గాళ్ళం 

బెనగెం దాననుచు బొంగి భీష్ముడు (దోణున్ 

ఘనభఖ జు న ఖీష్ట పూజా 

ధన దాన విధానముల ముదంబున దనివెన్.” , 

(ద్రపదునిచే అనమానింపబడి ద్రోణుడు హస్పినాపురము వైపు వస్తున్నప్పుడు కురు 
కుమారులబేత చూడబడి భీష్ముని వద్దకు పిలుచుకొని రాబడినాడు. ఆతనిని చూచి 
(పస్తుతము తాను అస్త్ర గురువు క్రై అన్వేషిస్తున్నానని అటుసంటి గురువు “వెదక 

బోయిన తీగ కాళ్ళకు తగిలినట్లు“ (డోణుడే ఇటకువచ్చినాడని [పయోగించుటవలన 

యిది టోకోకి , 

స(కోక్యలంకారము : 

"వ(కోక్సిః శ్లేష కాకభ్యా మపరార్థ _పకల్చ్పనమ్ 

ముజ్వమానం దినం ప్రాప్త ౦ నేహ నస హెరాస్టి కే 

శ్లేష వలనగాని, కాకువుపలన గాని ఆరక జరిగిన యెశల అది వ(క్రో క్రీ 
అలంకారమగును. 

ఏమనా నవాని యనక లం 

1. మహాభారతం, 1.5.22 (0 

శి. చం[దాలోకము. . శ్లోకం, 1508. జయదేవుడు, 
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ఉద్భటుడు దీనిని అలంకారముగా గుర్చించలేదు. రుచద్రటుడు మాత్రమ 

దీనీవీ శబ్దాలంకారంగా గుర్తించినాడు. వామనుడు న(కోకికి సంపూర్ణమయిన 

అర్థాలంకార స్థాయి కల్చించినాడు. కుంతశుడు మొదలగువారు ప(కోకికి యెంతటి 

(ప్రాధాన్యత నిచ్చినారో విజ్ఞులకు తెలుసు, 

వ(కోక్సిని, శ్లేష వ్యకోక్సి, కాకు ప(క్రోకిగా విభజింపవచ్చును, శబ్దమునకు 
గల శ్లేషార్థమును ఆధారముగాగొని చెప్పిన అది శ్లేష వడ్రోక్సి, కాకుస్వర ప్యంగ్య 
మును ఆధారముగా చేసికొని చెప్పిన అది కాకు వ(క్రోక్తి అగును, ఇట్టి వ(క్రోకి లో 

జానపదులెంతటి సమర్దులో పరిశీలింతాము. 

లక్షి శ్రీ నెలకొను శృంగారవతి యింటికి 
రానిటు నీవెవడవోయి ఏ మానముగలదిటనోయి , 

విష్ణు పూని సోమకుని పుడమిని గూల్చిన 
మీనరూపుడ'నె భామా! నే మీనరూపుడనె .. 

లక్ష్మీ మెండుగ జలముల నుండు మీనమా! 

యిండ్లకు రానేలా! వాకిండ్లు దెరువ మననేలా? 

విషు కొండ మూపున కుదురుగ దాల్చిన 

కూర్మురూపుడను సుమ్మా! యీ మర్మము డెలిసికొమ్మా 

లక్ష్మీ ఓడక మడువుల నాడు కచ్చపము 

వాడలనెటుల చరించు? పూబోడుల నెటు మదినెంచు? 

విష్ణు (కోఢ మగుచు నీ కుంభినినెత్తిన 
(పోఢను గద ఓ భామా నీ వాడనె సడ్గుణధామా: 

లక్ష్మి గురుత రాటవుల దిరుగు నీకు మా 

మందిరముల పనియేమి? యీ తెర పలయెడ మననేమి* 

విషు ఉరికి హిరణ్యాసురుని జయించిన నరిశేసరినే 

భామా! నీ వెకగస నను ఓ లేమ! 

లక్ష్మి మహ్మాది గుహనుండు సింగమీ 

రామలిండ జొరరాదు మేమే మరిమరి జూడగ రాదు. 
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విషు భూమి నడిగి బలినామునడ 9చిన 

వామన మూర్తిని కొమ్మా] నీ మదిని దెలుసుక్షోబొమ్మా 

లక్ష్మీ తిరిపెమెత్తుచును దిఠుగు వడుగు యా 

తెరవలకడ రారాదు మునిగేహములివి గాదు 

విషు డురమున రాజుల దోర్చల మడచిన 

పరశురాముడనె కొమ్మా నే పరశురాముడనే సుమ్మా! 

లక్ష్మీ పుడమి పాలులను బొతుచుట వినుమా 

పడతుల ఉసులోయి! ఈనడత తగదు చనుమోయి, 

విష్ణు వామనయన విను వాతినిజంపిన 

రామచం(దుడనే యింతీ! ఇక తామసమేల పూ బంతీ, 

లక్ష్మీ 1- పొంచి కోతులను “పాలిగొనుట' హో 

భలే మంచితనమోయి బలు పంచకుడవు చనవోయి! 

విష్ణు మించి కంసు మర్తించి జగముల 

రక్షించినాడనే భామ! మదిచంచలముడుగుము లేమ! 

లక్ష్మీ కినుకను మానును హత మొనరించిన 

మనుజుడెందు గలడశోయి! యే ఘనమని పల్కెదోయి. 

విష్ణు (తిపఠథనుజ యువతీ (వత ఖండన 

నిషణుండనే ఓ భామ! ఈ చపలమేమి గుణసీమ! 

లక్షీ ఇలబలు మాయల మెలగునీపు మా 

లలనల యింటికి రాకు! నీ చెలిమి చాలు యిక మాకు. 

విషు ఖలులగు మేచ్చుల గులమిల (దుంచిన 
ల a) 

కలికి రూపుశవె కొమ్మ! బలుచలమేటికి నిటురమ్మ. 

లక్షీ తురగశాలలను బఠగు కలికికీ 

మెరగు బోంత్ల గొడవేల! నీ తెరగులు నే వినజాల 

విషు ధర చామేం(దుని మరువక. (బోచెడి 

సిరినరుండ భామ యిది తిరము వదిన జీతసోమ. 
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మొదలైన విధంగా దశావశారాలను వర్ణించిన యీ గేయంలో ఆయా శద్దాలకు గల 

'శ్లేష నాభారంగా జేసికొని చెప్పిన వ్యకోక్తి; కలదు. విష్ణువు, లక్ష్మీ యింటికి పచ్చి 

తలుపు తట్టినాడు. మీరెవరని వేసిన ఆమె (ప్రశ్నకు, మీనకూపుడనని, సమాధాన 

మిచ్చినాడు విష్ణువు. మీనరూప శబ్దమునకు ఒక అర్థమైన “చేవ అను అర్థమును 

తీసికొని లక్మి ఓహో! మీనమవా అయితే నీటిలో నుండక మా యింటికెందుకు 

వచ్చినావని వ్యకంగా నిష్టురమాడింది. విష్ణువు చెప్పిన డానిలో నేను మత్స్యాప 

తారుడనని భావం. ఆపే కూర్మము, (కోఢము, నరసింహమము, వామనుడు, చివ 

రకు కలికి అను అవతారముల పేర్లకు గల శ్లేష అవకాశమును కొన్ని లక్ష్మి వ(క్రించి 
వ్యాఖ్యానించింది, కావున యిది వ(క్రోకి. ఈ గేయంలోని కొన్ని పాదాలలో నిందా 
స్తుతి కూడా కానవస్తున్నది. 

సూరకవి వేలువెవ్వడు? సోముడు త్స 

లాప్తుడా? కాడు, గౌరీ వహాయుడు...." ! 

ఈ పద్య పాదముల౦దు 'సోముడు' అను శబ్దానికి ఒక అర్థమైన 'చం(దుడా?' అని 

(పశ్నించుకొని, కాదు, మరొక అర్థమైన గౌరీ సహాయుడు, శివుడు అని తేల్చివేసిన 

లక్షణ (గ్రంథములోని పద్యమున శ్లేషమూలక మైన వ(కోకి, సుస్పష్టం. 

ఛలాలంకారము (ఛలము) : 

అలంకారములు చమత్కారజనకముల నునది అంద ౮రిగిన సత్యం. చమ 

త్కారము, శబ్దముల అర్థముల కూర్చువలన, మార్చుపలన జరుగుతుంది, 

అన్ని సాహిత్యాల్లో జాతీయములు, సామెతలు, నానుకులు, ఛలోక్షులు, 

మొదలగునవి వుంటాయి. అదేవిధంగా జానపద సాహిత్యం లోకూడా యివి కలవు. 

ఛలోక్తు లకు జానపద సాహిత్యం పెట్టింది పేరు. ఛలోక్తులనే జానపదులు “రుణు 

కులు" అని పిలుస్తారు. చమత్కారంగా మాట్లాడే వారిని జణుకుల పిట్టి అనడం 

పరిపాటి, 

1. ఆంధ చం_ద్రాలోకము, సూరకవి, 
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ఈ రకమయిన అర్థము నిచ్చువానిని, అలంకారికులు అలంకారముగా చెప్ప 

లేదు. అందణీకన్నా యెక్కువ అలంకారమలను చెప్పిన కువలయాన ౦దములో, 

సెతం యీ వై విధ్యమునకు అలంకార స్థాయి కల్పించబడ లేదు, 

జానపద సాహిత్యమనే పాల సముదను.ను చిలికి, సాహిత్య సహృదయు 

లందజకూ నవనీతమును పంచిన ఆచార్య బిరుదు రాజు రామ రాజు గారు ఈ 

ఛలోక్తలను “గలము అను అలంకారమగా పిలిచినారు ,2 

“నారాయణ నారాయణ నక్కా తోక 

నన్నెందుకుం ళినవు కొంచవోక 

పుట్నాల గంపకొడ దించి రాక 

ఈ గేయం మొదటి రెండు పాదాలలో భక్తి, వైరాగ్యం, విరక్తి, స్ఫూరిసాయి. 

తర్వాతి పాదంలో హాస్యం కనబడుతుంది, 

సంసారము మీద. జీవితముపైన విరకి కలిగినవారు సామాన్యంగా దేవుడిని 

కూడా నిందిసుంటారు. “ఇంకానన్నెందుకీ భూమి మీద (బతికించినావు, సీలోకానికి 

తీసికొని పో:" అన్ఫగుగా వైరాగ్య భాపనలు వెలుపరిస్తు వుంటారు. ఈ గేయంలో 

పైతం అే జరిగింది. మొదటి రెండు పాదాలలో, ఈ లోకంలో నన్నేందుకుంచి 

నవు, కొంచటో! (తీసికొని పోస) అని భగవంతుని (పాన్గించినాడు. అంతపటకు 

బాగానేవుంది, కాని చివరి పాదంలో, తనను తీసికొనిపోయి పుట్నాల గంపకాడ 

దించిరమ్మని | పాగ్గిసు న్నాడు, అంటే తాను హాయిగా పుట్నాలు తింటూ కూర్చో 

వచ్చునన్న ఆశను చిపరి పాదంలో ప్యక్కపరళినాడు గాయకుడు మొదట వైరాగ్యము 

విరకి, ఆ “పెన జీవితముపై అనురకి , హాస్యయును గలిగించుచున్నది, ఛలమనగా 

"సాకు అనే అగ్గం కూడా [పచారంలో కలది. 

ఛభలోకు లకు, ఛేకోక్రికి కొంశ నంబంధగు గలదు. 'ఛేకు' లనగా [పగ 

ల్నులు, మాటకారితనం కలవారు. వారి చమత్కారజనక మైన మాటయే ఛలోకి 
నల... wre =. అతా Teena 

ls అప్పయ డికితుల కువలయాన ౦ంద౭లో ఆలంకార సంఖ్య 121కి పెరిగింది, 

2, తెలంగాణా పలై పాట" - మొదటి భాగం. 

సంపాదకు ౫ (శ్రీరామరాజుగారు పుట ౫0, పాట 27. 
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మైనది. ఇది చమత్కా-రజనక మైన దై నప్పటికిని, మరికొంత వై విధ్యమును కలిగి 

యుండుటనలన యిది ఛలమైనదని చెప్పవచ్చును. 

ఈ అఆలంకాళమున ఉదాహృతములగు గేయములన్నింటను హాస్యము (పథాన 

పాత వహించుట గమనింపదగిన విషయము, 

“ఏమి సతు ఏవి సేత్రర్రో! 

నేనేమి సేతూ 

అట్లనన్న సాపు రాద[రో 

నేనేమి సేతూ! 

కోమటోళ్లా యింటికోదూనా 

నేనేమి సేతూ 

కొబ్బెరా బెల్లాము దెత్తూనా 

నేనేమి సేతూ 

రో"ప్లేసీ దంచుకుందూనా 

నేనేమి సేతూ 

మూడు ముద్దలు కస్టుకుందూనా 

నేనేమి సేతూ 

ఈసమానీ మింగి సూళూనా 

నేనేమి సేతూ 

ఆట్టనన్నాసాపు రాద(రో! నేనేమిసటూ। 
(a) 

కుము శ్రిరెల్లా యింటిక్ దూనో 

నేనేము సేతూ 
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మొర్రిపల్లెం దెచ్చుకుందూనా 
యా 

నేనేమి సేతూ 

దాన్నిండా నీల్లు వోతూనా 

నేనేమి సేతూ 

బాయానీ దుంకి నూతూనా 

నేనేమి సేతూ 

అట్లనన్నా నావురాద(రో! 

నేనేమి సేతు, 

నెరశాణయైన నాయిక యొకతె తన ఆవేదనను వ్యక్తపరుస్తున్నది. ఆమెకు జీవితము 
మీద విరక్తి కలిగిందట, చావాలనుకున్నదట. అందుకని మార్గం వెదకింది. విషం 

మింగి గాని, సీటిలో దూకిగాని చావాలనుకున్నది. ఇంతపజకు బాగానే వుంది. కాని 

చేసిందేమిటి! కొబ్బెరి జెల్లం దంచి విషమని మింగిందంట! 

పె గేయంలో అసంగత భావం ధ్వనిస్తున్నది. నీటితో యింటిని కాల్చాలను 
కోవడం, నిప్పుతో మంటలు చల్లార్చాలనుకోపడం, అసంగతం. 

గేయంలోని నాయికకూడా అసంగతమునకు పాల్పడింది. నిజంగా చావాలని కోరి 

కుంటే మార్గాలు "మస్తు" గా వుంటాయి. చావాలని కో రికున్నద ని (పకటించింది. 

పాపం ఆమె కింత కష్టమున్నదోనని (శ్రోతలు సానుభూతిని (వకటిస్తారు. ఆ 

తర్వాత ఆమె చచ్చేందుకు చేసిన యత్నాలు తెలిసికొని పొట్టచెక్క లయ్యేట్టు నవ్వి 

“మా తల్లే' నిజం గదనే! (ప్రపంచంలో నీ యంత విరక్తి కలిగిన వాశ్లెపరూ 
లేకుంటరు జీవితం మీద. అందుకే చాసడానికి అంత గట్టి యత్నం చేసినావు'అని 

సమర్థించి వదిలేస్తారు, 

చావాలనుకుం పే 'విషం తినాలి. కొబ్బెరి బెల్లం రుచికి, జిహ్వాదాపల్యానికి 

చికుదిండ్లకు మారు రూపం గాని, విషాహారం కాదు. అ్లే నీటిలో దుమికి ప్రాణం 

తీసికోవాలనుకున్నావారు చెరువో, బావియో చూసుకొని దుంకుతారు గాని, మొర్రి 
చిస్పలో గిలాసెడు నీళ్లు బోసి కాదు ఇక్కడ కూడా ఆమె చావడానికి చేసిన 

పయత్నంలో ఆసంగత౦, ఆ తర్వాత హాస్యం స్ఫూరిస్తున్నాయి. 
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యచుదటీ గేయంలోనలె తొలుత విరక్తి, శ్రావాలను కోరిక, బహిర్గతంగా. 

అంతర్గతంగా సుఖంగా విలాసంగా (బతకాలను గట్టి కోరిక తెలియవస్తున్నది, 

వెలుసరించిన ఆ కోరికవల్ల వినేవారికి నవ్వు కలుగుతున్నది, కావున ఇది భలము. 

'తా నలిగి నాడే 

మొగడూ 

తా నలిగి నాడే 

తమల పొకుతో 

తానిట్లం"టే 

తలుపు శెక్కతో 

నే నిట్లంటి 

తానలిగినాడే 

మొగడూ తానలిగినాడే 

ఇసన కట! తో 
శని 

తానిట్లం"టే 

ఇసు(రాయి 2క్రో 

నేనిట్టంటి 

తానలిగినాడే 

మొగడూ తానలిగినాడే 

సామాన్యంగా యక్షగానాల్లో హాస్యం కొటకు పాడి వివరిస్తుంటారీ గేయాన్ని. 

తన భర అలిగినాడు. ఒక అక్కమరో తోటి చెల్లెలికి యీ మాట చెప్పి 

తన భర, అలగడంపల్ల తనకెంతో బాధగా పుందని, ఏమి చేయాలో తోచడ ౦లేదని 

దుఃఖాన్ని ప్యక్కవరిచింది. తోటి మానవ మా(తురాలు గదా! వివరాలడిగి, చేతనై తే 

1. విసన కర (ఏవన కట్ట) 2. తిరుగాలి, 
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చేయగలిగినంత సాయంచేసి, వారికి కలిగిన “ఎడ సుఖం పెడముఖాన్ని' తొలగించి, 
ఒక్కటి చేయాలని తలచి, సానుభూతి ప్రకటించి, అసలు మీ ఆయన ఎందు 

కలిగినాడో చెప్పమన్నది చెల్లెలు, 
Oa 

అక్క. చెప్ప నారంఖించి౦ది. 

“ఏకాంత సమయం, ఇద్దరమే వున్నాము, భోజనాలయినయి. వీడెము చుట్టి 

యిద్ధామని తమల పాకులు తెచ్చినాను. మంచం మీద పక్కపక్కనే కదా కూర్చు 

న్నది. ఇరుగు పొరుగున యెవరూ లేకుఠడడ౦, తమల పాఠకులూ వక్కనుండడం౦, 

మా ఆయన ఒక ఆకుతో నా చెంప మీద ముద్దుగా, మెత్తగా తాకినాడు, నాకూ 
తాకాౌలనిపించింది. పక్కనే వున్న తలుపు చెక్క లేసనెతి ఆయనపై వేశాను, 

నాకు కోప మొచ్చిందేమోనని అనుకున్నాడాయన. శరీరం నిండా చెమట 
బట్టినట్లున్నదేమో, మంచంపైననే వున్న విసన క్యరతో నాకు వీవడం మొదలు 
పెట్టినాడు. నేను దానికి జవాబు చెప్పాతి గదా: అందుకని, అంత దూర లోవున్న 

“ఇసు[రాయి'ని యెక్కి ఆయన మీద వేసినాను. అంతే ఆయన అలిగి, మూతి 

ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు. ఇందులో నాదేమన్న తన్సుంటే నన్నే కికీంచు శెల్లాః 
అన్నది, 

ఆమె వ్యవహరించిన తీరులో సరసమున్నదో* విరసమున్నదో, అది మోటు 
సరసమో, సున్నిత హృదయులై న (కోతలకు తెలియక పోదు. కాగా, ఆమె తనదేమీ 

తప్పులేదు, తాను 'సుద్దపూన'ను, ఏమెకుగని ఎల్లిపాయ'ను అంటున్నది. అందు 
పలన హాస్యము స్ఫూరించి ఇదీ ఛలమే 'యెనది, 

—.a0Qo — 

ఉద్దాత్యకాలంకారము : 

కళ ఆపారము. మానప జీవితము పరిమితమూ, అల్బము, మానవుడు తన 
జీవితాంతం నిరంతర పరిశ్రమ కావించినా, కళ అనే సమ్ముదమునుండి తనకు 
కావలసినంత, చేతనైనంత తెచ్చికోగలడి, తాగగలడే గాని మొత్తం సముద్రాన్ని 
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పానం చేయలేడు. అంటే యే కళాకారుడైన తనకు సంబంధించిన కళలో 
నె పుణ్యమును సంపొదించగలడే గాని, “ఆ కళలో నాకు రానిది లేదు' అని గుండె 

మీద చేయి వేసికొని యెపరూ చెప్పలేరు. అందువలన నే సామాన్య మానవులెవరూ 

“సర్వజ్ఞులు' కాలేరు, కాగలిగినవారు సామాన్యుల స్ట్థాయినుండి విశేష స్థాయికి 

చేరుతారు. 

సాహిత్య సము(ద్రమూ అపారము, దానిలో ఈదగలిగాలి, మునిగి ముత్యాలు 

రత్నాలు తీయగలగాలి! కాని, ఓపినంత కొద్దీ ఒనగూడుతునే వుంటుంది. ఎంత 

గజ ఈతగాడై నా, లోతుల్లో మునిగే యెంతటి సాహసియైనా, మునిగి సమ్యుద్రా 

న్నంతా లోపి, లోతుల్లో వున్న సంపదనంతా తెచ్చినాననిగాని, తెసాననిగాని, 

అనేందుకి నా సాహసించలేడు గదా! తాను ఓపినంత, తనకందినంత, మ్మ్నాతమే 

తేగలుగుతాడు, 

శతాబ్దాలు గౌ సొహిత్య లాక్షణికులు ఆయా విభాగాలలో తమతమ విమర్శ 

నాత్కక మైన పరి,శమల ఫలితాలను భావితరాల హరికై సమర్చిస్తూనే వున్నారు, 

అలంకారికులు కూడ వివిధములైన విషయాలను వింగడించి, లక్ష్యులక్షణాలను సమ 

న్వయ పరచి నిరూపించినారు. ఒక స్థాయికి వచ్చి నిలిచిపోయిన భాషకై లే ఏర్పర 

చిన ఈ లక్షణాలు సరిపడవచ్చునేమో గాని సజీవ భాష కవి సరిపోవు, అడ్డకట్టవేసి 

నీరు నిలువచేసిన చెజువుగురించి దాని రూపాన్ని గురించి స్థిరంగా చెప్పవచ్చు. 

కాని జీవనది ఎప్పడు ఏ దిశకు మళ్లతుందో, ఎపుడు ఎచట సరస్సును ఏర్పపస్తుందో 

ఎచట పచ్చిక బయళ్లు ఏర్పరుస్తుందో, ఎచట మలుపు తిరిగి కోతకోసుందో, ఏ 

(పజలనాదుకుంటుందో, ఏ (పజల ముంచుతుందో తెలియదు. అదే విధంగా, 

జానపద సాహిత్యం కూడా సజీపమై నిత్యనూతనమై, నప నవోన్మేషమై. అలరారు 

తున్నది. దానికి యెపరూ గిరిగీయ లేరు. గీసిన గీతలు దానికి సరిపోపు. 

అలంకారికులేర్పరచిన నూటాయిర వై యొక్క* అలంకారాల లక్షణాలలో 

దేని చంక కిందికీరాని, రాలేని గేయాలెన్నో జానపదంలో వున్నవి. ఆయా (పకకి 

1. క్వపలయానందము. అప్పయ దీక్షితులు, 
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యల్లో పరిశోధన చేసిన, చేస్తున్న వారు, అటువంటి గేయాలకు సముచితమెన 

లక్షణాలతో "పేర్లూ "పెడుతున్నారు, 

కొన్ని గేయాలను పరిశీలిస్తే విషయం విదితము కాగలదు. 

ఆమె ;= 

అతను :;= 

ఆమె :. 

ఆమె ;= 

అతను ;- 

ఆమె = 

ఆమె ;= 

ఆతను :- 

ఆమె = 

ఆమె ;= 

కూకున్నానోయ్ రాజా! 

కూకున్నానోయు! 

ఒకరీకి చెయ్యినిచ్చీ ఒకరీకి కాలునిచ్చ్బీ 

ఒకరీకి నడుమునిచ్చీ కూకున్నానోయ్! 

ఎవరీకి చెయ్యినిచ్చీ ఎవరీకి కాలునిచ్చి 

ఎపరీకి నడుమునిచ్చీ కూకున్నావోబె? 

జాణకూకున్నవే? 

గాజుల్కీ చేయినిచ్చీ అందెల్కీ కొలునిచ్చీ 

. వడ్డాణాని- నడుమునిచ్చీ కూకున్నానోయ్! 

ఒక్కణి లోవలెటీ - ఒక్క_ణి బయట బెట్టి 
కి శి డ్ చం 

ఒకల్లి పట్టుకొని కూకున్ననోయ్! 

ఎప్వణ్లీ లోపలబెట్టి = ఎవ్వణి బయటబెట్టి 
(36) అ (౨) ల 

ఎవ్వళ్ణి పట్టుకొని కూర్చున్నవోలె జాణ? 

కాటుక లోపల బెట్టి బొట్టును బయటబెట్టి 

ఆదమూను పట్టుకొని కూకున్ననోయ్! 
ది అ 

ఒక్కలణ్లీ చేరవేసి ఒక్క-ణ్ణి వాల్చేసి 

ఒక్కనికి చెంగు విసిరి పడుకున్నానోయ్! 

ఎప్వజ్జీ చేరవేసి ఎవ్వల్ణి వాల్చేసి 

ఎవ్వనీకి చెంగు విసిరి పడుకున్నావే జాణ? 

తలుపైన చేరవేసి మంచమును వాల్చేసి 

దీపానికి చెంగు విసిరి పడుకున్నానోయ్ రాశా! 

ఒకనీని నొక్కి పెటి ఒకనీని చుట్రవెటి 
అ అ ఇ 

ఒక నికోసం ఎదురుచూస్తున్నానోయ్ రాజా! 



241 జానపదంలో అలంకారం 

అతను ;-= ఎవనీని నొక్కిపెట్టి ఎవసీని చుట్టబెట్టి 

ఎవనికోసం ఎదురుచూస్తూన్నవే బాలా? 

ఆమె ;- వక్కెన నొక్కి వెట్టి ఆశైన చుట్టబెట్టి 
సున్నాము కోసం యెదురు చూస్తున్ననోయి రాజా! 

చమళ్కారమే, యిచట (ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. నాయికా నాయకుల మధ్య జరిగే 

సంభాషణాత్మక మయింది ఈ గేయం. (పకృతార్థమునకు వికృతము నొక దానిని 

స్ఫూరి ంపజేయునటుల గూఢంగా మాట్లాడి, యెదుటివారి హృదయానికి అనుమానం 

కలిగించి, ఆతర్వాత గుట్టు విప్పిచెప్పి, వారి మనస్సును చల్లబరచి, సంతోషపెట్ట 

డమే ముఖ్యభావం యిక్కడ, 

చమత్కార జనక మైన, శ్లేషార్ధాలతో జరిగే కొన్ని సంభాషణలుంటాయి. 

కాని యిచట అన్నీ క్రియా పదాలే. మరో అర్థాన్ని ఊహించేటందుకు ఆస్కారం 

కలిగించి, తరువాత తేల్చివేయడం. 

చెయ్యిచ్చీ, కాలిచ్చీ, నడుమిచ్చీ, లోపల పెట్టి, బయట పెట్టి, పట్టుకొనీ, చేర 

వేసి, వాల్చేసి, చెంగువిసిరి, నొక్కి పెట్టి, చుట్టబెట్టి, ఎదురు చూస్తూ.... మొదలుగా 

గల (క్రియా పదాలు మొదటి భావనలో శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలు కలిగి 

సాయి, ఆయాలోచనలు కేవలం కల్పించదిడిన వికృతులు మాతమేననీ, అసలు 

రహస్యమిది యనీ, (ప్రకృతిని తెలిపినపుడు మా(త్రమే తెలుస్తుంది, 

ఇది ఒక రకంగా (పళ్ళ్నోత్తరాలతో కూ కుకున్న పొడుపుకథ నంటి గేయం, 

సామాన్యమైన శ్లేష కావ్యాల్లో ఎక్కువగా నామవాదకాలకే నానార్థాలు గలిగించి 

చమత్కంరిస్తుంటారు. ఇచట శేపలం క్రియా పదాల అర్జాలకే (పకృతి వికృతి 

కలిగించి, వాక్సమత్కృశితో కల్పించిన గూఢత్వాన్ని దూది పింజలాగ తేల్చి 

హాస్యం కలిగించడం జరుగుతుంది, శ్లేష ఛాయలు కొన్ని కనపడినా చమత్కారము 

సంభాషణ, హాస్యము మొదలగు వాని మేళవింపులతో వున్నందున యిది శ్లేష కాదు, 
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ఈ రకమైన లక్షణాలను కలిగియున్న గేయాలను 'ఉద్దాత్యక' మని పిలవ 

పచ్చునని కొందజు జానపద సాహిత్య పరిశోధకులు అంటున్నారు.! 

వాకృమత్కృతితో వికృతిని కల్పించి, గూఢార్థాల్ని 'వేర్చి, (వళ్నోత రాల 

రూపంలో గేయాన్ని నడిపించి హాస్యాన్ని చిప్పిల్ల జేయడం వంటి (ప్రక్రియలను 
'ఉద్దాత్యక' మంటారని వారి అభిపాయం. 

పెన వివరించిన గేయం అటువంటిదే, ఆమె ఒకరికి కాలిచ్చి, మరొకరికి 

చేయిచ్చి, ఇంకొకరికి నడుమిచ్చి, కూర్చున్నదట, అదే విషయాన్ని తన భర్తతో 

చెపుతున్నది. కాలిచ్చి, చేయిచ్చి, నడుమిచ్చి, అనే (క్రియా పదాలు శృంగారాన్ని 

స్ఫూరింపజేస్తాయి, అందువలన అతనికి అనగా ఆమె భర కు కోపం వచ్చింది, 

ఆ విధంగా రావడం సహజమేనని శ్రీనాథకవి రాజు యేనాడో సమర్థించినాడు, 2 

ఎపరికి కాలిచ్చినావు, ఎవరా ధూర్పుడు, ఏమా కథ, అని అడిగితే, నవ్వుతూ 
నాయిక, గాజులకు శేయిచ్చినాను, మెన్టైలకు కాలిచ్చినాను, ఒడ్డాణానికి నడుమిచ్చి 

నాను, అని మడి విప్పింది, భర్త కోపమెభాలు పటాపంచలై ఇంతేనా అని 

నవ్వుకొని తృప్పిపడ్తాడు. వారి సంభాషణ (శోతలకు ఆనందాన్ని నవ్వును 

కలిగించింది, 

గేయంలో నాయికానాయకులు ఒకరినొకరు “రాశా! జాణ!" అని సంబో 

ధించుకున్నారు. ఆ సంబోధనలో వారి పరస్పర (పేమానురాగాలు, విశ్వాసాలు 
స్యకృమౌొతున్నాయి, 

ఆమె అతనిని రాజా! అన్నది. నీవు నాజీవికానికి రాజువు. దేశానికి రాజు 

సర్వాధికారి. ఆఅ నీవు నా దేవోసికి సర్వాధిశారివి. నా అందచందాలన్నీ నీవి. 

నా మనసూ వయసూ అన్నీ నీవి. మనది విశదీయరాని బంధం. నీ మనసు 

నుడికించడానికి మాత్రమే యీ విధంగా ఒకనికి కాలిచ్చి, మొదలగునవి అంటు 

న్నాను గాని, మనస్ఫూర్తిగా నేను నీదానినని, “రాజా! అనుటవలన ధ్వనిస్తున్నది. 

1. శ్రీ సుందరంగారు తెలుగు కన్నడ జానవదగేయాలు పుట 200. 
వ, 'పియ వా తెటగంటి కంటికెవ్వారికి కెంపురాదు' గాథా సవ శతి. (శ్రీనాథుడు. 
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ఆతను ఆమెను “జాణ।' అన్నాడు. అంతే 'నేర్చరితనము కలది" అని భావం 

జానపదుటబ 'శాణతనం“ అని వాడుతున్నదానికి మారు రూపమే యీ జాణతనం, 

అదే నెరజాణ అయింది, నీవు నేర్చుగా చమత్కారంగా మాట్లాడుతావు. మాటల 

తోనే గిలిగింతలు పెడతావు, అంతేగాని పవిత్రమైన నీ మనసు నాకు తెలియదా! 

నాపైన అనురాగం కలదానవు, మరింకొకరికి కాలిస్తావెట్లా. అదంతా పూరశే నన్ను 

పుడికించుటకై అంటున్నదే తప్ప మరేమీ కాదు. మన బంధఠ6 అటువంటిది. ఆ 

సంగతి నాకు తెలుసు; అనే భావం ఈతని 'జాణ' (పయోగంవలన స్ఫూరిస్తున్నది 

ఈ విధంగా వరస్పర (పేమానురాగాలతో స్వచ్చమైన _పేమతోనున్న భార్యా 

భర్మల మధ్య జరిగిన సంభాషణా రూపకంగానున్న చమత్కార జనక మైన, 

హాస్యోత్సాదక మైన యీ గేయం 'ఉద్దాత్యకం'. 

ఇట్టి దే మరొక ఉదాహరణ, 

ఆమె ;. పోతుంటిరా చల్ పోతుంటిరా 

చాల్ మాల్ కట్టమీన పోతుంటిరా! 

ఓగన్ని కేసి ఉంకోని ఇడ్చేసి 

ఉంకోని కొటకయి పోతుంటిరా! 

అతను := ఎవన్ని క సేసి ఎవన్ని ఇడ్చేసి 

ఎపని కొజకు సీపు పోతుంటివే? 

ఆమె |. బట్లెను కపేసి బఖై దూన్నిడ్సేసి 
e9 కీ ఠం 

పాల ముంతకు నేను దోతుంటిరా, 

ఒకడిని క"ప్టేసినాను, ఇంకొకడిని విడిచి పెట్టేనాను, మరొకని కొటకయి 

పోతున్నానని నాయిక స్పష్టంగా చెప్పినపుడు, ఎంతటి స్థిరచిత్తులయిన భర్య లయినా 

చలిసారట! ఎవడు వాడు? ఎపని కొకు పోతున్నానని అడిగితే! గేదెను కేసినాను, 

దూడను విడిశనాను, పాల చెంబు కొజకని వెడుతున్నాను అని విశప్ప సమాధానం 



జానపదంలో అలంకారం 244 

చెప్పంగానే బుస్ఫుమని కస్సుమని పైకి లేచిన పాలపొంగులాంటి కోపం మీద 

నీరు చిలకరించినట్టయి తగ్గిపోతుంది, 

పాలు పితికే ముందు దూడను కొంత సేపు పొదుగుకు విడుసారు, కొంత 

సీపు దూడ చీకితే గేదె పాలు చేపుతుంది. అపుడు దూడను గుంజి పాలు పిండు 

తారు. ఆ సందర్భంలో చెప్పి నవ్వు పుట్టించిందీ గేయం. సంభాషణాత్మకమే 
కావున 'ఉద్ధాత్యక ము, ' 

ఈ మధ్యన తెలుగు సినిమాలలో యిటువంటి గేయ (పడ్రియల జోరు 

హోరుగా సాగుతున్నది, ఈ సినిమా రచయితలందటు జానపదగేయాలలోని 
మొదటి చరణాలనో, బాణినో ఊతగా తీసికొని గేయాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. _పేక్ష 

కులు, శోతల చేత ఆహా, ఒహోలు పొందుతున్నారు. ఇది జొనపద సాహిత్య 

(పక్రియల మూలమైన ఏబువలకు తార్కాణం. 

“పరిచేది ఏందిరా 

పండ వెట్టేదేందరా 

పప్టేదేందిరా 

తిప్పేదేం దిరా 

కారేదేందిరా?" 

అని పొడుపు కథను వేసేవానికి అదే దరుపులో 

“సరిచేది చాపరా 

పండ పెచ్హైది ఇసు(రాయిరా 

ప్తేఏి గుంజరా 

తిప్పేది రాయిరా 

కారేది పిండిరా." 

అని విడుపు చెప్పినపుడు ఓహో అంతేనా అని నప్వుకోవడ౦ జరుగుతుంది, అందు 

పలన యిది కూడా ఉద్ధాత్యకమే. (పరుష భావాల స్ఫురించే పదాలు. వచ్చినందుకు 
మన్నించాలి.) 
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శ్రేషాలంకారను : 

“నానార్థ సంశయః శ్లేష అని జయదేవుడన్నాడు. (పయోగింపబడిన 

పదము నానార్భముల గలిగినదైయుండుట ఈ అలంకారములో తప్పనిసరి. శబ్ద 

స్వరూపమును తెలిసియుండి. దాని (పయోగ రమ్యతనెటిగిన వారు మాత్రమే యీ 
అలంకారము న్నాశయిసారు. శేష చమత్కారమునకే కాని, రసోత్స్పతి కుపకరించ 

దని చాలమంది లాక్షణికులు దీనినంతగా ఆదరించలేదు. 

శ్లేషను (వకృత, అ(పకృత, (పకృతా_పకృత, శ్లేషలని మూడు విధాలుగా 
విభజింపవచ్చునని అన్నారు. ఈ మూడింటి యందునూ శబ్ద చమత్కారమే మనకు 

కనబడుతుంది. శబ్దాలు వల్లించి, శబ్దార్థాలు బట్టివట్టి, రచనలు చేసిన కవులకై తే 

యిట్టి శేష (ప్రయోగాల నై వుణ్యం వుంటుందేమొగాని, జానపధునికా చాతుర్యు 

మెక్క-డిదని అనుమానం రావచ్చును. ఆది సహజమే. కాని జానపదుడు కూడా 
శ్లేష (ప్రయోగానికి సమర్ధుడే. ఆతనిది శబ్దిశ్లేష కాదు. అది అర్థశ్లేష, భావ శ్లేష; 
ఇంతవరకు మన లాక్షణికులు కేపలం శబ్దశేషను గుణించియే చర్చించినాద గాని 
అర్జశ్రేష జోలికి పోలేదు. మన జానపదువికి శబ్ద (ప్రయోగంలో నానార్థ సమీకరణలో 
నైపుణ్యంలేక పోవచ్చుగాని, వాని హృదయం సౌందర్యమయం. భావనా బలంలో 

వానికి వాడే సాటి. చమత్కార భావ సృష్టిలో సరిదీటు లేని చతురుడు, ఉదాహర 

ణలు గమనిస్తే విషయం జోధవడగలదు. 

“కోమటోరి చిన్నదాన 

కొబ్బెరి యిలుపలు చెప్పమ్మా! 

కొబ్బెరిలువలు దగ్గర లేవూ 

నాచిన్నవాడ . 

గుబ్బళిత్త గుత్త గొను." 

సందర్భాన్ని బట్టి 'కొజ్చ్బెర' శబ్దిశ్లేషగా చెప్పవచ్చు. ఒకో సందర్భ లో కొబ్బెర 
సామాన్య వాచి యగును. పై పాటలోని రెండప (వయోగంలోని దానికి విశేష 

భాం కలదు. 
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దుకాణానికి కొనడానికి వచ్చిన వ్యకి దుకాణంలో వస్తువులు అమ్ముతున్న 

అమ్మాయిని కొబ్బెరి విలువ వంత? అని అడీగినాడు, దానికి జవాబుగా ఆమె 

కొబ్బెరి అందుబాటులో లేదు, ఇదిగో ఈ గుబ్బలు (నీరెండిన కొబ్బెరి కాయలు 

కుప్పగా వున్నయి గుత్త చేసికొని కుప్ప కుస్పతీసికో, వానిని పగుల కొడితే కొబ్బెరి 

లభిస్తుంది అని సమాధానం చెప్పింది. 

నిజంగా ఆయన కొబ్బెరి కొటశే పస్తే ఆమె కొబ్బెరి లేదని సవ్యంగానే 

చెనికే, ఆ గేయం ఇంకనటకు వచ్చేదే కాదు, మన చర్చకు కొారణమయ్యేది అంత 

కంకి కాదు, 

కొబ్బెరి యవ్వనంలో, అవయవాల పొంకంతో వుండే స్త్రీని సూచిస్తే, 

గుబ్బలు “మధ్య' వయస్సురాలిని సూచిస్తాయి కావున ఆ రసికుడడిగిన శ్లేషతో 

కూడిన (పశ్నకు అంతకంటే చమత్కారముగా (పౌఢతనం వెల్లి విరిసేటట్లుగా ఆమె 

చెప్పిన సమాధానం శ్లేషకు (ప్రాణం పోస్తున్నాయి. జానపదుల భాసపరిణకికి ఇట్టి 

ఉదాహరణలు మచ్చుతునకలొతాయి. వీనికి మరింత వ్యాఖ్య (వ్రాసిందానికం సే 

సహృదయుల భావనలకు వదలిపెట్టడం మంచిదని ఊహిస్తున్నాను. 

“తోటి కూర యేరె పాపః 
పూటకు యే మడీగినావె? 

మాట మంచితనము వుంయే 

నా చిన వాడ 

మూటలిచ్చిన వొల్ల నేను.” 

ఇది భాన శ్లేష. ఇక్కడ పూటకు యేనుడిగినావె' అనేదే అలంకారానికి జీవం. 

నా తోటలోని కూర కోసేందుకు ఒక పూటకు కూలీ యేమి తీసికుంటాపని 

ఒక అర్థమయితే, నాతో ఒక పూట గశపడానికి ఏమియ్య మంటావని అనడం మరో 

భావన అయి శేషకు జీవం కలిగిస్తున్నాయి, 

బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూచి (భమసేవో, డబ్బుల డాబులకు లొంగేదో కాదు 

జానపద నాయిక, “మాట మంచితఫముంటే చాలు మూటలిచ్చిన వొల్ల' అన్నది, 
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ఆత్మ సౌందర్యము, మంచితనం వుండాలి గాని ఈ యాడంబరాలు అనవసరమని 

చెప్పి ఉదాత్స నాయిక అనిపించుకున్నది. 

“అలాంటిలాంటాడ దాన్ని 

కాను మేసి రీ 

అద్ద రూపాయి డబ్బు”కు 

రాను మేసి రీ! 

పనికి రాను మేసిరీ! 

ఈ గేయంలో అర్థశ్తేష కలదు. పాలమూరు మండలం (మహబూబునగరం జిల్లా) 
లేబర్ జిల్లాకే గాక, దేశానికే (ప్రసిద్ధి. ఉత్తర దక్షిణ భారత దేశాల్లో కట్టబడిన 
(ప్రాజెక్టలన్నిటికీ రాయిమోసిన వారు, తట్టమోసిన వారు, మట్టీ మోసినవారు, 
ఎకు్రూూవకెక్కువ వీరే. శరీరం దాచుకొనకుండా పనిచేయడానికి పాలమూరు పనివారు 

(పసిద్ధి. జిల్లాలోని డబ్బున్న కొందజు కం(టాక్టర్లు ఈ జనాలను గుంపులుగుంపు 

లుగా ఆయా (పాంతాలకు తీసుకుపోయి సని శోయించి కొంత ముట్టనెప్పి పంపిస్తూ 

వుంటారు. ఆ పనుల సందర్భాలలోనిదే ఈ గేయం. కొంతమంది పనివారికి 

పెద్దగా వుండే “మేసి రీలు" తమ చేతికింది పనివారిపై ఒక్కోసారి అగ్రమాలకు 

పాల్పడుతుంటారు, 

మేస్తిరి ఒక కూలి పని మనిషిని రమ్మని" అడిగి వుండాలి. అందుకు ఆమె 

నేను అట్లాంటి ఇట్లాంటి దాన్నిగాను, నీవిచ్చే అర్హ రూ పాయకు నేను “రాను అన్నది, 

ఆ పిదప “పనికిరాను. అన్నది. 

ఇచట “రా, రాను", “పనికి రాను అను పదాలలోనే శ్లేష యిమడి చమక్కా 
రాన్ని కలిగిస్తున్నది. నిత్యవ్యపహారంలో, రా, రమ్ము, పో, పొమ్ము, పోయింది, 

పోయిండు, అను పదాలను వచ్చు, వెళ్లు ఆను అర్థాలలో వాడుతుంటాము. కొన్ని 

కొన్ని మండలాలలో, కొన్ని కొన్ని వర్గ పద కాలాల్లో కొన్ని. పదాలకు వేర్వేరు 

అర్థాలు (పచారంలో వుంటుంటాయి. ఉదాహరణకు “పోయిండు. "పోయినాడు" 

అని మొలక సీమలో వాడబడే పద (ప్రయోగం గుంటూరు మాండలికంలో విపరీ 

తార్భానికి ఆస్కారం కలిగిస్తుంది. పాలమూరు మండలంలో “పోయినాడు అంసపే 
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వెళ్ళినాడని, గుంటూరులో “పోయాడు' అం'పే చనిపోయాడని భావం కలగుతూ 

పుంటుంది. ఇట్టి మాండలిక శబ్దాలు పర్యాయర్థాల నిస్తాయి. ఆయినా సందర్భాన్ని 

బట్టి ఆర్థశ్షేషగా గహీంచవచ్చు. అ'ప్లే 'రా' అని పిలిచినపుడు సాధారణ వ్యవహా 

రంలో నా సమీపానికిరా అనే భావం వుంటే, నాతానికి రా! నాతానికి వస్తావా! అం'పే 

మరోభావం కలుగుతుంది. ఆపే “వాడు ఆమె దగ్గరకు పోయిండు అన్నపుడు ఆమె 

సమీపానిక నీ, “ఆమెనుపోయిండు' అన్నపుడు ఆమెతో వ్యథినరించినాడని భావం 

కలుగుతుంది. ఆమె అతని వద్దకు పోయింది, ఆమె అతన్ని పోయింది అనే 

(పయోగాలలో భానభేదం కలిగి ఆలోచనకు తావిస్తున్నది. 

(పస్తుత గేయంలో 'రాను' అన్నపుడు సైతం పైని వివరించినట్టి రెండర్థాలు 

స్ఫురించి రమ్యతను కలిగిస్తున్నవి. అంశేగాక , ఆమె పనిమనిషి, మేసి రిని పక 

రిస్తే రేపు పని దొరకక పోవచ్చు. దేశం గాని దేశం. మలమల మాడిచావాలి. 

అం'పే మరి మేస్పిరి చెప్పినట్టల్లా వినాల్నా! కాదు... “పాము చావాలి, కు విరుగ 

కూడదు", మేస్పిరి మనసు నొప్పించకూడదు, ' అట్లని తన గౌరవానికి భంగం 

కలుగకూడదు; హాని కారాదు, అఅదువల్ల నే తెలివిగా తప్పుకొన్నది, ఆ (పయత్నం 

లోనే. 

పనికి = రాను 

పనికిరాను, 

అని చెప్పింది. మీరు చేయించే పనికి నేను రాను న _ ఒకటికాగా, మీకుపక 

రించే స్థితిలో (పస్తుతం నేను లేను, మీకు నేను ' రాను అని తెలివిగా జారు 

కున్నది. ఆలోచనా పరులకు అంతులేని అంతుదొరుకుతుంది;: యీ పద (పయో 

గాలలో. 

సాహిత్య చరి(తలో కొందు వ్యక్తు లకు సంబంధం కల్పించి వారి సంభాష 

ణలుగా (పచారంలోనున్న కొన్ని సంభాషణల్లో సైతం "శేష చోటుచేసికొన్నది. 

అతను పెట్ట ని నిసావా? 

కుకిగాన్ 'సావా? 
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ఆమె :;. నేను 

నీకమ్మను గదా! 

ఈ సంభాషణను గుతించిన వ్యాఖ్య అవసరంలేదనుకుంటారు. 

(గ్రాంధిక సాహిత్యంలో కూడ కొందజు “శ్లేషను' శృంగార రస సంబంధి 

గానో, చమత్కార సంభాషణ సంబంధిగానో వాడినారు. చేమకూర వారి “విజయ 

విలాసం'లో-= 

అతను ;.  “వెలదీ నీదండ వెల యెంత? 

ఆమె “;- దండమీద కొనరం దొరకొంటిరి 

మంచి సాములే!" 

అని సాగిన సంభాషణలో 'దండ' శబ్దానికి పూలదండ, కౌగిలి, అను 'రెండర్భాలు 

కలిగి భావ స్ఫురణలో గిలిగింతలు పెట్టిన'టే పెన చర్చించిన 'కొబ్బెరి విలువలు", 

"పనికిరాను పద (పయోగాలు మరెంతగానో, ఆలోచనాపరుల అంతరాంతరాల్లో 

ఆనందానుభూతులను కలిగిస్తాయి. 

"భి సందర్భానికి సంబంధించిన పద్యం. 
Chums 

“పాయపు నాయకుల్ వెలనెపాన 
ఎగాదిగ జూడ నేర్చులౌ 

రా యివి దండ మీద కొసర౦ దొరకొంటిరి 

మంచి సాములే 

పో యటులై నచో సరసముల్లద 

మీ కిపుడంచు నప్పురిన్ 

కాయజు తూపులమ్ముదురు 
కందున మాటల పుష్పలావికల్. "| 

1, విజయ విలాసము ((పథమా శ్వానము- 14) 



జానపదంలో అలంకారం 250 

ఇం(ద(ప్రస్థపురంలో 'ప్రాయప్పు నాయకులు” పృష్పలావికల పద్దకు వెళ్ళి పూల 'దండ 

లెలా అమ్ముతాపని “వెలనెపాన' వారివై పు *ఎగాదిగ+ జూచినారట! వారికి కావలసి 
నవి పూలే ఆయితే, పూలదండలే అయితే పూల నాణ్యత, దండలు కట్టబడిన పని 

తీరు పరీక్షించాలి గాని, దండ ల మ్మేవారి వైపు చూడాల్సిన ఆవసరం వుండదు. 

కాని ఈ నాయకులు పృష్పలావికలవై పే ఎగాదిగ జూస్తూ బేరమాడు సాకుతో వున్నా 

రట! మరి పృస్పలావికలు తక్కున తిన్నవారా! వీరి అభిప్రాయాలను వెంటనే పసి 

గట్టి, వారి చూపులు తమ శరీరాల మీద యెక్కడ నిలుస్తున్నవో తెలుసుకొని వాని 

వెల "సరసము అన్నట్టుగా వ్యక పరచినారు. 

"దండే శబ్దానికి గల శేషార్థాన్ని నాయకులు (ప్రయోగించి సంతోషపడితే, 

ప్రశ్నకు తగిన జవాటుగా "నరస" శబ్దాన్ని శ్లేషగా (ప్రయోగించి నాయికలు (పప్ప 
లావికలు) సంతసించినారు. అవి ఆనగరంలోని నాయికా నాయకుల చతురోక్షులు,, 

సరసోకులు, 

'దండ' శబ్దానికి గల పూలమాల, కౌగిలి, అనే అర్థాలు, “సరసము అను 

శబ్దానికి 'చొకో, స_-రనము, రసముతో నిండిన (రసమునకు- పొాలు-*- అనే అర్థం 

(ప్రస్తుతానికి అన్వయిస్తుంది. (అనే అర్జాలు తోచినప్పడు పాఠకుల మనన్సులు[రూత 

లూగుననుటలో సందేహము లేదు. 

సరసమును, సంరసముగా జూచినపుడు, ఆమె చతురోక్తు లలో. (పసుతము 
నేను పిల్లతల్లిని, చంటివానికి పాలుగుడిపే దశలో వున్నాను కాని, మీభావనకు 
వూహకు తావిచ్చేస్థాయిలో లేనని, మెత్తంగా బుద్ధి జెప్పి పంపిన సరసం కనబడ 
తుంది. 

పొడుపు కథలలో సైతం, కొందణు చతురులై న జానపదుల చమత్కార 

(పయత్నంలో స శేష కనబడుతుంది, 

'రాముడు, కృష్ణుడు, పోతూ ఉంటారు, 
వారికి మూడు కొబ్బెరి కాయలు దొరికినవి, 

పగల కొట్టకుండా పంచుకోవాలి, ఎలా? 

ఇది పొడువు, కాగా దీనికి రెండురకాలై న విడుపులు న్నాయి. 



251 జానపదంలో అలంకారం 

1, “పగల కొట్టకుండా అనే పదానికి కొలది మార్పుతో పగలు అనే అర్థం 

చెప్పికౌన్నపుడు, పగలు కొట్టకుండా పంటమన్నారు కదా! వగలు కొట్టము,. చీకటి 

పడింతర్వాత అనగా రాతి పగల కొట్టి రాముడూ, కృష్ణుడు పంచుకోపచ్చు. ఇది 

ఒకటప విడుపు. 

2. రాముడు, కృష్ణుడు, పోతూ వుంటారు అనే ఈ వాక్యంలోని (క్రియ 

“పోతూ ను నామవాచకముగా చెప్పినపుడు, రాముడూ, కృష్ణుడూ, పోతూ, ఉంటారు 
ముగ్గురయినారు, మూడు కాయలు. ఇక సమస్య లేదు. “పోతు'ను పోతరాజు, 

పోతన్న, మొదలగు పేర్లకు ముద్దు పేరుగా చెప్పవచ్చును. 

ఈ ఏధంగా ఇది శ్లేష అవుతుంది. 

“గుటంత చెటు 
ఖా రు 

గుమ్మంత పూత 

చెట్టంత ఆకు." 

గుట్టంత, గుమ్మంత, చెట్టంత ఆనే పదాలను, విరుచుటను బటి అరాలు మారు ఫ్ర బ్ ట్ థి 
తున్నాయి, 

'గుట్ట-[- అంత అన్నపుడు "ఆంత" అనునది పరిమాణార్థంలో తీసికొని గుట్ట 

ఎంత ఎత్తు ఎంత వెడల్పు కలదో, అంతగొప్ప వృక్షమని చెప్పికోవచ్చు. ఆ 

విధంగా కొక, “గుట్ట-+- ఆంత", ఆనినప్పడు, "అంతకు, ఆంతటా అనగా పర్వతం 

నిండా, చెట్టు వుందని చెప్పపచ్చు. ఇక్కడ 'చెట్టు సామూహిక వాచకంగా వాడ 

డం సంప్రదాయమే, అదే విధంగా 'గుమ్మి-!- అంత, అనగా, గుమ్మి పరిమా 
ణంలో ఆ పూవు వుందనీ, గుమ్మి -- అంతా పూత అనగా పేడ మొదలగుదానితో 

చేసిన పూత (అలుకు) వుందని రెండప అర్థం, అటే చెప్టు -- ఆంత" అనినపుడు 

చెట్టు ఎత్తున అంత పెద్ద ఆకని, 'ఆంకా అనినపుడు నిండుగాననీ, “చెట్టునిండా 

ఆకు' అని రెండరాలు వస్తున్నాయి. 
రు అనని 

కొంత తిప్పి చెప్పినపుడు, విరోధాభాసంలాంటి పేరే అలంకారం సైతం, 

ఈ గేయంలో కనపడగలదు. 
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“పట్నముల్లా మాయక్క క 

పలికికె తోలుకొ పా." ... (సీకాఫలము) 

ఇక్కడ “పలికితే. అను పదానికి పిలిచి పలుకరి సేనని ఒక అర్థం; కాయతోని విత్త 

నాలు నల్లగానై తినుటకు యోగ్యమైనదిగా నై నప్పడు అని ఒక ఆర్థం, అన్తే 

“తొలుకొస్తా" “అన్నపుడు ' సీతాఫల'మెతే తెంచుకవపానని, "మని షెతే" పిలుచుకొని 

వస్తానని “శేషార్థమ స్ఫురించుటవలన యిదియును శేషమే, 

—-000— 

ఆకేపొలంకారము : 

మొదట ఒక మాటనుచెప్పి, తర్వాత దానికంటె విలువైన, (పయోజనకర 

మైన భాపం స్ఫురించినపుడు, తాము మొదట చెప్పిన మాటను ఖండించి, కాదని 

చెప్పి, ప్యవహరించుట, లోకంలోని అందటికీ ఆడపాదడపా ఎదురయ్యేదే. తర్వాత 

దోచిన మంచి భావాన్ని (పతిపాదించేటందుకు మొదట తామే చెప్పిన విషయాన్ని 

(తోసి పుచ్చుట జరుగుతుంది. అంటే, మొదట తాము (ప్రతిపాదించిన విషయాన్ని 

తామే ఆకేపిస్తున్నారన్నమాట! 

సాహిశ్యంలో ఈ రకమైన పద్దతిని ఆకేపాలంకారమని వ్యవహరిస్తారు, 

జానపదులు తమకు కలిగిన భావాలనెంతో అందంగా మలచుకొనే (వయ 

త్నంలో జానపద సరస్వతికి విలయైన అలంకొరాలెన్నో సమర్శించినారు. రామా 

యణ, మహాభారత ఇతిహాసాలనుంచి పురాణగాధలనుంచి పస్తువును స్వీకరించి 

అత్యంత (శద్ధతో, గౌరవంతో, భక్తితో గానం చేస్తాడు జానపదుడు. అవసరమైన 
చోట భక్తి, మరొకచోట నీతి, ఇంకొక చోట ధర్మము, 'వేరొకచోట చరిత్రలోని 
తమ పూర్వవీరుల గాధలు ఇంపుగా గానం చేసి, తన శజాతినుతేజసరచి నేటి 

సోదరుల మార్గాన్ని సుగమం చేసాడు. ఆ ,పయత్నంలో అ(పయత్నంగా వాని గళం 

గానం చేస్తుండి సహజ మైన సెలయేటి ఊటలాగా ఎన్నో అందాలు, బొచిత్యాలు? 

అలంకారాలు అందులో పెంపెనలాడు తుంటాయి. 



258 జానపదంలో ఆలంకారం 

“రామయ్య రారా తండ్రీ 

కొగిలీకీ 

రావయ్య ముద్దుతం (డీ! 

నిన్నిడిసి వుండాబేను 

నా తండి 

నిను జొడకుండా లేను 

రావొద్దురా నాయనా 

రామయ్యా 

రావొద్దు నీ విచటకూ 

ఆడీ కప బన ౦6టూ 

ఆడి పోయూ జనమూ 

రావొద్దురా నాయనా! 

కై కమ్మ కిచ్చిన మాట (పకారం రాముని అడవులకు పంపుటకు, భరతునికి పట్టాభి 

-షేకముచేయటకు దశరథుడు జాధతోనే అనుమతించినాడని తెలిసిన రాముడు వెంటనే 

అడవులకు బయలుదేరినాడు, భార్యకు భర్కతోడిదే లోకమనీ, ఆది అడివియైనా, 

అయోధ్యగా మారుతుందని సీత రాముని అనుసరించింది. రాముని పాద సేవ 

లభించిన చోటు, ఆది ఆడివియెనా ఆనందమయమని లక్ష్మణుడు అన్నా పదినెల 

ననుసరించినాడు. దశరథునకిది ఎంతో బాధను కలిగించింది. కానక కన్న సంతా 

నంబు కావున కానశే కన్న సంతానమయ్యె * నని భోరున ఏడ్చినాడు, అరణ్యం 

దిశగా బయలు దేరిన రాముని కౌగిలికి రమ్మనీ, అడవులకు వెళ్లపద్దనీ, ఆది తాను 

భరించలేదనీ, విలపించి పిలిచినాడు మొదట. కానీ, కొంత ఆలోచించిన తర్వాత 

మొదట తానన్న మాటను తానే ఖండించీ రామయ్యా నీవిచటకు రావద్దు, పస్తే 

రాముడు ఆడితప్పినాశని, జనుల ఆడి పోసుకుంటారు ఆపుడు నీకపకీరి, కలుగు 

1, రామాభ్యూదయను. జయ్యల రాజు రామభదుడు. 
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తుంది, రాముడు అధర్మపరుడంటారు, అది నేను భరించలేను, సీ వియోగము 

న నా భరించగలను గాని నీవు అధర్మపరుడవు అనుట సహించలేను. కావున 

సీవిచటికి రావొద్దని ఆకేపించినాడు. 

తాత్మా-లీక సుఖములక ౦ "టె, శాశ్వత సుఖములు గొప్పవని, శరీర సౌఖ్యముల 

కంట, కీర, శాశ్వతమైనదనీ, భోగములకం"టె ధర్యనిరతీ, పాప భీతి గొప్పవని 

జానపదుడు తన సహజ ధోరణిలో గానం చేస్తున్నాడు, ఆ ధోరణిలో ఆకేసాలం 

కారం సహజంగానే దొర్నింది, ఆ అలంకారానికి వాని భావన వన్నెపెట్టిది. 

పాండపులు రంజన చెడి విరటు కొల్వు పాలై నపుడు కంకుంభట్టు (ధర్మ 

జుడు) ను చూచి విరటుడు- 

“ఇతడు రాజగు, రాజను నింతమా(త 

గాదు, మూర్జాభిషిక్త వర్గంబు దనదు 

చరణ యుగ్మంబు గొలిపింప జాలు సార్వ 

భౌమ పదవికి దగియెడు భంగివాడు.* ! 

అని పొగడినాడు. కంకుంభట్లు వేషములోనున్నా ఆతని తేజస్సును జూచి, ఈతడు 

రాజువలె నున్నాడన్నాడు. తానాపాది౦చిన 'రాజు' శబ్దం తర్వాత అనౌచిత్యమని 

తోచి, కాదు కాదు, ఎందతో రాజుల చేత సేవలు కొనగలిగిన రాజాధిరాజువలె 

వున్నాడని, ఆతని మూర్తిని గౌరవించినాడు. ధర్మరాజులోని ఉదాత్తతను భారత 
కర ఇవట (ప్రశంసించి ఆకేపాలంకారానికి స్థానం కల్పించినాడు. 

'చం[దా! నిన్ను నీవు చూప్పుకొమ్ము! వద్దులే పియా ముఖమున్నది' అను 

లక్ష్యము చం(ద్రాలోక మునందు ఆక్షేపాలంకారమునకు ఇయ్యబడింది. (ప్రియా 

ముఖము అద్దమువలె స్నిగ్గమైనదనేది లోపలి భావము, ఈ మూడు ఉదాహరణలను 
పోల్చి చూచినపుడు, రసహృదయులు జానపదుని హృదయంలోని ఉదాత్త తను 

గమనించకపోరు. 

1. ఆంధ మహాభారతము. dal-186. 
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సారాలంకొఠము : 

'ఉతృ రోత ర ముత్కర్లో భవేత్సారః పరానధిః' అని మమ్మటుడు సారాలం 

కారమును నిర్వచించినాఢు. ఒక పిస్తువును గొప్పదానిగా గురించి, ఆ తర్వాత 

మరొకదానిని ఉత్తమ మైనదిగా గుర్తించి, మొదటి నాని కంటె రెండవది మంచి 

దని చెప్పడం, అస్తే మరోదానిని మహోత మంగా ఎణీంగి రెండవసారి చెప్పిన దాని 

కంటెను ఇది ఉత్త మోత్తమ మని చెబుతూ పోవడం సొరాలంకారమునకు లక్షణము. 

పూర్వ పూర్వములకంటె ఉత్తరోత్తరములకు ఉత్క-ర్గను వర్ణించిన, ఆది 

సౌరాల౦కారము. 

తన కంటికి నచ్చిన, తాను మెచ్చిన దానిని పక్షపాత బుద్ది లేకుండా వర్జించి 

చెప్పి సంతసించడం జానపదుని శుద్ద హృదయ తత్వానికి నైజం. ఆ తర్వాత 

అంతకంటె మంచి లభిస్తే కనిపిస్తే, సంకోచం లేకుండా దాని నంగీకరించే 

సహృదయత జానపదునిది. 

“రార సారంగా 

పోర సారంగా 

రమణీ ముద్దుల జోడి] 
కార నారంగా! 

తుంపర్లు కారేటి 

తెంపరి పయనూర': 

చుక్కల్లో బెం(దూన్షి 

సక్కని సారంగా! 

వొయిసూను మంచీన 

సొగసూ చందము నీది 

కూడీ ఆడీ నాతో 

కూసో సారంగా! 
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సొగుసూను మించీన 

మనసూ మంచిది నీది 

ఈడూ జోడూ జత 

గూడూ సారంగా! 

రారా సారంగా! 

పోరా సారంగా 

రమణీ ముద్దుల జోడీ 

కారా సారంగా!" 

కరుణ రస[ప్రధానమైన యక్షగానములతో "సారంగధర" అతి ముఖ్యమైనది. 

సారంగధర యక్షగానమును చూచిన పల్లె(పజల హృదయాలు చెజువులవుతాయం"ే 

అతిళయోకి కాదు. 

రాజరాజి నరేం(దుని కుమారుడు సొరంగధరుడు. రాజ రాజ నరేం(దుని 

రెండవ భార్య చిత్రాంగి. సారంగధరుని కామె చిన్నమ్మ, చిన్నమ్మ తల్లితో 

సమానము. కాని, ఈ చిత్రాంగి చిన్నమ్మ, కొడుకు సారంగధరునే (పేమిస్తుందట! 

సారంగధరుడు మా(తం తిరనస్యరిసాడట. ఆ సందర్భంలో చిత్రాంగి పలపులు 

ఒలక పోస్తూ పాడే పాట ఇది. 

మహాభారత కథలో ఈ మలుప్ప లేదు. అచటి వారందజూ ఉదాతులు, 

ధర్మతత్సరులు, మటి ఈ రాజ రాజ నరేం(దుడు, చిత్రాంగి, సారంగ ధరులు, 
వారు కాక, 'వేరేవారేమీ! 

చితాంగి సారంగధరుడిని తనక జోడై కోరికలు తీర్చమంటున్నది, 
(పశంసలకు లొంగని లౌకికులు తక్కువ "అని నానుడి. సారంగధరుని ఆంద 

చందాలను వర్ణించి తన సళమొనరించుకొనపలెనని కాబోలు ఆమె అభిలాష. 

“సారంగా! నీవు నాకు జోడుగారాః; అపుడు మనది రమణి మద్దుల జోడి, 

సిటి తుంపర్లు గారే (కోడె) ఇయసు, నాదీ అంతే. మనిద్దరం సరిజోడు. నీపు 

చుక్కల్లో చం(దుడవు, నీ సరసన చక్కని చుక్కను నేను. నీ వయసుకన్న 
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సొగసు మిన్న. అందుకే నన్ను కూడి, ఆడమంటున్నాను. సొగసు కంటెనూ నీ 

మనసు గొప్పది. అందుకే నిన్ను నేను వలచేది. నీకూ నాకూ సరియైన ఈడూ 
జోడూ, అందుకే నాతో జతగూడు." అని చిత్రాంగి సారంగధరుని బలవంత 
పెట్టింది. చిత్రాంగి పర్షనలో సారంగధరుని వయసు మంచిది, వయసు కన్న 

సొగసు గొప్పది, సొగసును మించిన మనసు ఉత్త మోత్తము మయినదని ఉత్తరో 

తృరమైన ఉత్కర్ష పర్జితమయింది. అందువలన ఇందులో సారాలంకారమున్నుది. 

"సెప్టె నిండ సొామ్ముల౦టివిరో 

మోదీనుగా! 

'పెపెదిక్కు లేదంటివిరో 
(on) 

మోదీనుగా! 

బుట్టి నిండ 

బట్టల ౦టివిరో మోదీనుగా! 

కెడిక్కు_ లేదంటివిరో 
రు 

మోదీనుగా! 

గుమ్మినిండ గింజల౦టివిరో 

మోదీనుగా! 

తినే దిక్కు. లేదంటివిరో 

మోడీనుగా! 

తిండీకం ఇ బట్టలం౦దమో 

మోదీనుగా! 

కట్టికుడ్చి ముర్తమంటివో 

మోదీనుగా! 

బట్టక ౦ పె సామ్ములంద మో 

మోదీనుగా! 

పెస్టుకోని మురువ మంటివో 

మోదీనుగా! 
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నీటుకొడ నిన్ను నమ్మితీ 
మోదీనుగా! 

బాసలాకు మోసపోతినీ 

'మోదీనుగాః" 

మోదీనుగాడనే మోసగాడు లచ్చుమమ్మను మోనం చేసినాడు. నేను అందగాడిని, 
నాయింటిలోని గుమ్ములని ౦డా గింజలున్నవి (ధాన్యము). కొని తినే దిక్కులేదు, 

'సెష్టైల నిండా సొమ్మలున్నని (ఆభరణములు) వానిని ధరించి మురిసే వారే లేరు. 

బుట్టిల నిండా బట్టలున్నవి, కౌని, ఆ బట్టల కట్టి అనుభవించే వారే లేరు. అని 

బుకొయించినాడు. అమాయకురాలై న లచ్చుమమ్మ వాని మాయమాటలు నమ్మి, 

వలలోపడి వాని వెంట వచ్చింది, వానియింటికి వచ్చిన తర్వాతగాని తెలియలేదా మెక 

ఇవన్నీ అబద్ధాలని. ఇంటలో ధాన్యంలేదు, ఆభరణాలు అసలే లేవు, ఇంటిలో 

బుట్టలే లేవు, ఇక బట్టల సంగతి ఆడుగనేకూడదు. 

స్త్రీలు సాధారణంగా శరీర సౌష్టవాన్ని చూచి, సంపదలు చూచి, ఆభరణాలు 

వస్తాంలు, మొదలగు బాహ్యాడం౦ బరాలు చూచి మోసపోతుంటారు. అట్లా మోసపో 

గూడదని, అంతర్గతమైన భావనను లచ్చుమమ్మ అనుభవం ద్వారా జానపదుడు 

లోకానికి చెబుతు న్నాడు, 

మోదీను లచ్చుమమ్మకు తిండి కంటె బట్టలందమనీ, బట్టల కంటె సామ్ము 

లందమనీ, చెప్పినాడు. ఇది ఉత రోత్తర ఉత్కర యగుటవలన సారాలంకార 

మగుచున్నది, 

సారాలంకారమును పలువ లాక్షణికులు, పలు విధాలుగా చితించినారు. 

భోజుడు దీనిని ఉత రాలంకారమనినాడు. రుయ్యకుడ “ఉదారాలంకార' మనినాడు. 

సారమును విభజించి సారము, ఉదారము, అని రెండుగా జూపినాడు జయదేవుడు. 

అజ్ఞాత లాక్షణికులెవరో 'పర్థమాన మనియూ అన్నారు. ఎపరేమన్నా ఇది శృంఖలా 

వత య. హక్రా. సారాలంకారమనేదే, దీనికి సముచితమయిన పేరుగా 

పలువురు చెప్పటం కూడా కలదు 1 

కువల యానంద సారము. ప్పుట-78-్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్య. 



259 జొనపదంలో అలంకౌరం 

పోలిక కై భారతమునుండి ఒక పద్యాన్ని ఉదహరిస్తాను, 

"నుత జల పూరితంబులగు 

నూతులు నూరిటికం పె సూనృత 
(వత। యొక బావి మేలు, మరి 

బావులు నూరిటి కంపె నొక్క స 

(క్కతునది మేలు? త(త్క-_కు 

శతంబునక౦ శు సుతుండు మేలు, త 

త్ఫుత శతకందు కంటె నొక 

నూనృృత వాక్యము మేలు చూడగన్'? 

పై పద్యము ఆంధ మహాభారతము ఆది పర్వములోని శకుంతలా దుష్యంతుల కథ 

లోనిది. శకుంతల దుష్యంతునకు దాంపత్య ధర్మము నేజింగించు స౦దఠళ్ళము 

లోనిదీ పద్యం. నూరు చేదుడు దావుల కంటె ఒక దిగుడు బావి, నూరు దిగుడు 

బావుల కంటె ఒక (కతువు, నూరు (కతువుల కంపె ఒక సుకుడు, నూర్గురు 

సుతులకం పె ఒక సత్యవాక్యము మేలని ఉత్సరోత్సర ఉత్క-ర్గ వర్ణింపబడినందున 

ఈ పద్యము సారాలంకారమును కలిగినదై నది. 

౦00౦ -- 

తద్గుణాలంకారము i 

లోకములోని (పతి వసువునకు ఒక సహజ ధర్మముండుట పరిపాటి. ఆ 

పరిపాటిని తప్పి, దానికి భిన్నమైన ధర్మమును కలిగిన దానిగా వర్ణించిన యెడల 

తద్దుణాలంకారమగును తన సహజ గుణమును పదలి, వ్యతిరేక వస్తుగుణమునా 

పాదించుకొనుటవలన అల౦కారశబ్బములోని పదము యొక్క ల ర్థమునకు సార్థకత 

కలిగినది, 

1. మహాభారతము, 1.4.94 
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"శేరూ శేరు ఎండీకడాల్ 

శేతూ లాకు పెట్టూకోని 

తులం తులం కొన్కే పోగులు 

శెవూలాకు బెట్టూకోని 

కట్టా మీద వోతావుం పె 

కల్కె'పేరు వంటిర దొరో.... 

అమాస యెన్నిల్లు గానె 

అంసుడ పాటేల నువురాంగనో 

rth. es 

వెండి కడియాలు చేతులకు ధరించి, బంగారు పోగులు, చెవులకు బెట్టి కట్టమీద 

పేలు వెళుతుంపే కలెక్టరనుకున్నదట ఆమె, హంసలాంటి తెల్లని నపా9లతో 

పేలు వస్తే అమావాస్యయే వెన్నెలలు కాసిందట! జానపదుని భావ పరీమళము 

ఎంత సుగంధభరితమో కడా! హృదయపు లోతులలో మధురానుభూతులను 

కలిగించుటలో అతనికతడే సాటి, 

అమావాస్యకు సహజ ధర్మము, కారు చీకట్లను విరజిమ్మశము. అమావాన్య 

రాతి అన్తే చేస్తుంది కూడా. కాని కొంగ రెక్కల్లాంటి బట్టలు తొడిగిన పేలు 

రాగానే, అమాసర్యాత్రి కూడా పండు వెన్నెలలు కాసింది, అమావాస్య తన సహజ 

ధర్మమైన చీకటులు కురియడాన్ని తృజించి, దానికి భిన్నమైన పున్నమి గుణమైన 

వెన్నెలలు కాయడాన్ని (గ్రహించింది. కాపుననే ఇది తదుణమయింది. 

'వస్సడాని వాకిట్ల వండుకుంటి, 

రాకుం టె..., 

ఎంతో సేపు ఎదురూ సూసి 

వాకిట్లా వండూ కుంటి 

ఎన్నేలల్లు ఎన్నీ గుర్చెరా 

నా సామి రంగ 

ఎంతాగాన మెడిరీ సూతురా 1!" 
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నాయకునికె ఎదురు చూచిన నాయిక సంకేత స్థలంలో విసుగెత్తి పాడిన గేయం 
ఇది, చెప్పిన సమయానికి వసాడేమోనని ఎదురు చూసింది, కానీ రాలేదు. విను 

గెత్సి పోయింది. ఎడబాటు ననుభవించింది. ఆ విరహంలో వెన్నెల ఎసిమి 

గురిసిందట! 'ఎసిమి అనగా తీవ్రమైన ఎండల తాపం, శీతల కిరణాలతో సంతో 

షాన్ని గలిగించే చంద్రుడు ఎసిమి గరిసినాడట. అనగా సూర్యని గుణాన్ని 

(గ్రహించి (వదర్శించినాడు చంద్రుడు. ఇచట చం(దుడు సూర్యుని గుణ(గహణ 

మొనరించినాడో, ఆ భావం ఆమె మనసులో వుందో కాని, చం[దుడు (గహించి 

నాడనే, ఆమె ఆరోపణ, వర్ణన, అందుకే ఇది తద్దుణం. 

తద్దుణాలంకారము లోక న్యాయమూల క మైనది, రు(దటుడు, భోజుడు, 

మమ్మటుడు ఆ యలంకారములను (గహించగా, వామనుడు దీనిని వదలి వేసెను. 

జయదేవుడు 'తద్దుణః స్వగుణ త్యాగా దన్యతః స్వగుకోదయః' అని నిర్వ 

చంచినాడు, దానికి ఉదాహర ణముగా- 

'నీ ర. ముత్తై ము అధరకాంతి చేత పద్యరాగముపలె నగుచున్నది' 
అను భాపము నిచ్చు శ్రీ శోకము సచ్చినాడు. ముత్తె ము తెల్లని కాంతి నిచ్చుట సహ 

జము. కాని ఎట్లని (కింది పెదవికి దగ్గరగా నుండుట పలక ముత్తెము కూడా ఎట్టిగా 

మారినట్లయి ౦ది. తన తెల్లని కాంతిని విడిచి, మరొక వస్తువు యొక్క ఎ(రని 

కాంతిని (గహించినట్లగుట పలన ఇది తదధ్దుణము, 

—o00 - 

ఇది మూడవ (పకరణం, మూడపె పకరణమే, ఈ సిద్ధాంత వ్యాసానికి 

ముఖ్య విషయం. మూడస(_పకరణమే (ప్రాణం. 

ఈ (పకరణంలో సుమారు నలుబది (40) అలంకారాలు గుజీంచి చర్చా 

సాగింది. అందులో ఐదు (5) శబ్దాలంకారాలు, మిగతవి అర్జాలంకారాలు, 

అలంకారం లక్షణాన్ని సొంత మాటల్లో తెలిపి, అపసరమనుకున్నచోట 
లాక్షణికుల లక్షణము నుట్టంకించినాను. ఆలంకారాలకు లక్ష్యాలుగా, అంటే 
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ఉదాహరణలుగా, కొన్ని గేయాలు, సామెతలు, పొడుపుకథలు, సంభాషణలు, 
మొదలగునవి సౌలభ్యమునుబట్టి యివ్వబడినవి. అన్ని అలంకారాలకు, అన్ని (ప క్రి 
యల నుండి ఉదాహరణలు చూపబడ లేదు. వీలునుబట్టి మా(తమే చూపబడినవి, 
ఆ తర్వాత, పోల్చి చూచుకొనుటకై, (గాంధిక సాహిత్యం నుండి ఇంచు మించు 
సు(వసిద్దులెన వారి సొహిత్యం నుండే. ఆయా అల౦కారాలకు లక్ష్యముల నుదహ 
రెరిచడం జరిగింది. జానపదుల అలంకార (ప్రవృత్తి మరింత సుస్పష్టమగునను 

తల౦ంపే, నాచేత యీ పని చేయించింది. 

సహజ సుందరమైన జానపదుల అలంకారనృష్టి దిజ్మాత సూటికంగా 

మ్మాతం వివరించగలిగినాను. కారణం! నేను సర్వజ్ఞుడను కాక పోవుటయే. 
కొలదిగానై నా, సహజ నిసర్గ సౌందర్యంతోడి జానపదుల అలంకారాలు సహృద 
యుల హృదయముల నలరించాలనీ, ఏ కొద్ది మందికే నా, ఆట్లా కలిగితే నాయీ 

(వయత్నం సార్ధక మగునని భావిస్తున్నాను. 

జానపధుల అలంకారాన్ని గుతీంచి కొంత తెలిసికొన్నాం, అలంకారాల 
నిర్మాణంలోనే కాదు రసపోషకత్వంలో కూడా జానపదులు ఆరితేరిన వారే. అలం 
కార గత రసపోషకత్వంలో జానపదులెంతటి నేర్పరులో తెలిసికోవాలి. ఈ 
విషయాన్ని చర్చించినపుడే _పస్తుత వ్యాసం సమగ రూపాన్ని పొందగలదు. 



పకరణను 
యో 

ఇలంకారగతరినినషుణి 
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“నహి రసాద్భృశే కశ్చి దర్ధః (ప్రవర్శత ఇతి త్యత 

విభావానుభావ ప్యభిచారి సంయోగా (దన నిష్పత్తి ౪ 

రస స్వరూపమును తెలుపుమని బుషులు భరతమునిని (పార్థించినపుడు వారి 

కతడిచ్చిన సమాధాన శ్లోకమిది. 

రసమును వీడి యేదీ వుండదనీ, దృశ్య, _శవ్య కావ్యములన్నింటనూ రసమే 

ముఖ్యమూ, (ప్రాణము వంటిదనీ, మిగిలిన కావ్య సామ(గి అంతయునూ ఆ రస 

వ్యంజకత్వమునకే ఉపకరించుననీ, రసాను గుణము కానిదేదీ కావ్యములలో ఉపా 
చేయము కానే కాదని భావార్థము, 

“రసము అనగా అస్వావింసబడునదని శబ్ధార్థము. భౌతిక రూపములై న 

ష[డ్రసములు-బాహేం(దియాలై న జిహ్వాదుల చేత రుచి చూడబడి ఆస్వాదింప 

బడతాయి కాని ఈ కావ్య రసము అంతరింద్రియమైన మనస్సు చేత ఆస్వాద్య 

మగునది. అందుకే భౌతిక రసములకన్న ఈ కావ్య రసము మిన్న బహిరేం(ది 

యముల కన్న (శేష్టమైన అంతరిం[దియమగు మనస్సును ఆలరించేది కావుననే 

దీసిని మిన్న అనునది. రసము ఆనందానుభూతిని కలిగించును, ఆనందమే[ బహ్మ్, 

“రసోవై సః. కావున రసానుభపము పర(బహ్మసందర్శన సదృశమని రసవాదుల 

అభిప్రాయము. ఈ వాదనలో అతిశయోకి లేదేమో! రసము లేనిదేదె నా సీరనమే, 

అది కౌస్యమైనా _పపంచమెనా, మరింగేదై నా అది నీరసము, నిరానందమే. 

లోకమున ఆయా పదార్థముల కలయిక చేత రసము పుట్టు చుండినటులే, 

విభావానుభాన వ్యభిచారి, బాపముల సంయోగము వలన కావ్య రసోత్సతి కలుగు 

చున్నది. రసము కార్యమయినపుడు భాపములు కారణములయి రసమును మరింతగా 

పోషించి కాష్య సౌందర్యోమునకు, బొన్నత్యమునకు (పోద్బ్చల కములగుచున్నవి. 

1. నాట్య శాస 9ము, 5. 1వ సంపుటం, = పుట 270. భరతుడు. 
అబల 
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రస సంఖ్య థి 

నిత్య జీవితమునందలి రాగ ద్వేషాదుల నాధారముగా జేసికొని నప్పడే యీ 

కావ్య 'రస సృష్టి జరుగుతుంటుంది. “జిహ్వా కోరుచి-పురెకో గుణం“, అనే 
సామెతలాగా, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రసాన్నే ముఖ్యమయిందిగా చెప్పడం, 

మిగతా వాటిని కనీసం రస స్థాయికే రానీయకుండటం వంటివి పూర్వం నుండీ 

జరుగుతున్నవే. ఆ వరుసలో శృంగార మొకటే రసమని ఒకరు వాదిసే, శాంతమే 
రసము, మిగతావన్నీ పరోక్షంగా దానికి స్థాయీ భావాలవృతొాయని మరొకరు నిఠళూ 

పింప యత్నించారు, 

"ఏకో రసః కరుణఏన నిమిత్త భేదా 
ద్భిన్నః పృథక్పృథగి వాశ్రయతే విపర్తాన్ 

ఆవర్శ బుద్బుద తరజమయా న్వికారా 

నమోయథా సలిల మేవహి తత్సమస్తమ్.' ! 

సీమ, సుడి, బుడగ, అల, అను వికృతులను పొందినప్పటికినీ, అది నీరే అయి 

నట్లు కారణములు వేరై, పలు తెజంగులై , పలు వికృతులు చెందినా మనోభావము 

చివజకు కరుణమే అని భవభూతి సెలవిచ్చి, కరుణమొక "కే రసము, మిగతావన్ని 

దాని వికృతులే యగునని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తృపరిచినాడు. అ'ప్లే మురారి, 

శం కరాచార్య పాదుల 'వేదాంత సూత భాష్యమున ఇట్లు మాటిమాటికీ చర్చ కలడు. 
కరుణమొక"టే రసమనునది ఏరి భావ తాత్పర్యము, 

ఈ మీమాంసలో అధిక సంఖ్యాకులై న లాక్షణికుల అభిమతానుసారం 

రసాలను నవ సంఖ్యగా నిర్ధారించడం జరిగింది, 

రసములెనిమిది యని వాదించే వారు. 

“శృంగార హాస్య కరుణా ర్నౌద వీర భయానకాః 

ఖీభశ్సాద్భుత సంజ్ఞా చేత్యష్టా నాక్యే రసాః స్మృతాః'* 

1. ఉతర రామచరిత నాట:ంమ్. తృతీయాశ్వాసం. 41. భవభూతి, 

2. నాట్య శాస్త్రము. 6-15, 
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అను నాట్య శాన) శ్లోకమునుదహారించి, అందే తెలిపిన. 

“రతిర్హాసశ్చ శోకళ్చ (కధోత్సాహౌ భయం తథా 
జుగుప్పా విస్మయశ్ళేతి స్థాయీ భావాః (పకీరి తాః 

ష్టాయీ భావములను సైతము ఉదాహరించినారు, రన సంఖ్యను తొమ్మిదిగా అంగీక 
రించే లాక్షణికులు పై శ్లోకంలోని రెండవ సాదాన్ని “థీభత్చాద్భుత శాం తొశ్చ 

నపనాహ్యే రసాః స్మృతాః అనీ, స్థాయీ భావాల తెలుపు శ్లోకములోని ఉత్ప రార్థమును 
“జుగుప్పా విస్మయ శమా( స్థాయీ భావాః (కీర, తాః అని సవరించియో, లేక 

లభించిన పాఠాంతరము నుదహారించియో రన సంఖ్యను తొమ్మిదిగా నిర్ధారించినారు 

అరి స్టాటిల్ ఆభి(పాయము ; 

భారతీయ రన సిద్ధాంతము వంటి నిశితమైన నమ(గమైన సాహిత్య లక్షణ 
విమర్శ (ప్రాచీన కాలమున పొళ్చాత్యులందు మృగ్యమనుట అతిశయోక్సి కాదు. 

అయినా రస సిద్ధాంతము వంటి భాసంతో ఒక దానికి అరిస్టాటిల్ విషాద రూపక 

నిర్వచనములో [పతిపాదించినాడు. “A TrIAgedy is the imitation of an 

action, with incidents arousing pity and fear wherewith to 

accomplish its catharsis of such emotions.“2 విషాద రూపకములం౦దలి 

సన్ని వేళములన్నియును శోకభయముల చ్వారా ఆయా ఉదేగములయొక్ళ_ “కెథా 

ర్సిస్'ను సాధించునవి కావలెనని పై నిర్వచన సారము. 

'కెఢథార్సిస్ అనే ఈ పదం పెక్కు. వాదోపవాదాలకు గురయింది. కాని యిద 

మిత్సంగా దాని అర్థాన్నెపరూ తెల్పలేదు, అరిస్టాటిల్ గురుపగు “'పేటో* కూడా, తన 

“పాలిటిక్స్ అనే (గంథంలో 'కెథార్సిస్' అను పదాన్నుపయోగించినాడు కాని, ఆ 

పద అర్జానిక్తై వివరణ నివ్వలేదు ఒక విధమైన మానసిక శాంతిని పొందగల్గుటయే 

యీ 'కెథార్సిస్' కాగలదనీ సాహిత్య పరమైన విశ్తేషణయే దీని భామని చెప్బ్పుకొన 

వచ్చును. 

1. నాట్య శాస్త్రము. 6-17 భరతుడు. 
2. Fife's edition of Poetics - Page 16. 
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రససంఖ్య నిర్ధారణలో పలుపురి వాదాలను పరిశీలించిన పిదప రసములను 

తొమ్మిదిగా అంగీ కరిం చుట సమంజసమనీ తేలింది. నవరసాలను సాహిత్యంలో 

జానపదులెట్లా పోషిస్తారో చూడాలి. 

అరిస్టాటిల్ వాడిన ,కెధార్సిస్' పదానికి కొన్ని నిఘంటువులలో వ్యాఖ్యానం 

కలదు. “విపులమైన అనుభవాల ద్వారా కలిగిన భావోద్వేగాలను నాటకము ద్వారా 

వడబోసి పరిశుద్ద పజచి అనుభవించి ఆనందాన్ని పొందడం.“ అన్నట్లుగా ఈ 

పదానికి వివరణనిచ్చినారు. దీని అవధి ఆనందానుభూతియే అగుచున్నది 

ఠససంఖ్య నిర్దారణ జరిగిన పిదప, మన (వస్తుతాంశమైన జానపద సాహి 
త్యం వై పు మళ్ళి తే జానపద సాహిత్యంలోని అలంకారములు రసమును ఏవిధంగా 

పోషించి ఆ సాహిత్య పుష్టికి దోహదము చేకూర్చిన వో పరిశీలించడం _పస్తుతాంశం, 

పెక్కు. అలంకారాలు ఈ విషయంలో రసాచిత్యాన్ని పాటించినవి. ఇంతకు ముందు 

(వకరణంలో చర్చింపబడిన అలంకారాల్లో అటనట రస విషయం తడవబడినప్పటి 

కిసీ ఇట (ప్రత్యేకించి వరిశీలించుట అవసరము, దీని వలన అలంకార విధానంలోని 

రసోవ ఫ్క్యార సౌందర్యం సుస్పష్టమై జానపద సాహిత్యం యొక్క బిగువు లోక 

విదితం కాగలదు. 

-౦00౮౦- 

శృంగార రసపోషణం౦ : 

రస సంఖ్య నిర్ధారణలో భిన్నాభిప్రాయాలు న్నప్పటికిని (ప్రచారంలో నున్న 

రససంఖ్య తొమ్మిదే, వానిలో మొదబిదియైన శృంగార రసానికి ఇంచుమించుగా 

(పపంచ సాహీత్య రంగము అన్నింటిలోనూ (పథమ స్థానమే యున్నదని చెప్ప 

వచ్చును, సంస్కృతము? (ప్రాకృతము, దేళశభాషలు, మొదలగువానియందిన్నింటనూ 

1. Catharsis :- Purifications of the emotions by vicarious experi- 

ence, as through the drama. 

(The Shorter Oxford English Dictionary Prepared 

by William Little - Py 276) 
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వెలసిన సాహిత్య మంతటా శృంగారమే _పధానంగా దర్శన మిస్తుంది. (వబోధ 
చందోదయము వంటి శృంగారేతర రస కావ్యములు నూటికో కోటికోగాని కానరావు, 
(ప్రాణికోటి జీవన యాత సుఖ కామనామూలకమైన ఆనందాన్ని కోరియే సాగు 

చుండును. శృంగార జనిత మగు ఆనందము లోకమును నహజంగా ఆకర్షించు 
కొనును కదా! కావున రసములందిన్నిట శృంగారము ఆగగామిగానుండుట నైజమే. 

తెలుగు (ప్రాచీన సాహిత్యం, లేదా (గాంధిక సాహిత్యం వాని వివిధ (పక్రియలలోను 
శృంగారం పాశ్లెక్కువ. అశ్షే జానపద సాహిత్యంలోని వివిధ (పక్రియలలోనూ 

శృంగారమే విరళంగా చోటుచేసికొన్నది, కండరాలు కరిగించే (శమ, ఎముకలు 

విరిచే బరువుల మోత శరీరాన్ని వుడికించేచెమట ధారల శమ జానపదులది. వారు 

(శమించని నాడు జాతికి మనుగడే లేదు. ఈ నిర్విరామమయిన (శ్రమను మరుచు 
టకే తమ గేయాల్లో శృంగారానికి ప్రానం కలిగించుకున్నారు. కాని, (గాంధిక 

సాహిత్యంలో వలె విలాస భోగాల విభ్రమ (పదర్శనకు కాదు. అయినా, జానపద 

సాహిత్యంలో శృంగారమే రాజ్యం చేయడం లేదు. దానితో సమంగా పరిపోషిత 

మైన మరో రసం కరుణ. భపభూతి, శంకరాచార్యాదుల అభిప్రాయాని కనుకూ 

లంగా జానపద సాహిత్యంలో కరుణ రొసగేయాలు సగభాగాన్ని ఆ(కమించినా 

యం"కే వింత కానేరదు, మరి శానపదంలో ఈ రెండు రసాలు దాగా చోటు చేసి 

కొనడాన్ని గుణించి ఆలోచిస్తే అంతుచిక్క_కపోదు. “జీవితమున సుఖదుఃఖములు 

రెండునూ సమానమగుట చేత కాబోలు, సహజత నధికముగా గలిగిన జానపద 

వాజ్యయమున నీ రెండునూ సమానముగా నున్నవి, ! 

భూమి పెకి (పాణీ వచ్చుటలో శోకం. మనుగడ సాగించుటలో శోకం; 

మరి న్నిషమంచుటలో కూడా శోకం. ఈ రహస్యాన్ని యెజిగిన ము షితుల్యులు 

జానపదులు, అందుకే తమ సాహిత్యంలో కరుణకు తగు స్థానం కల్పించినా. 
కేవల శృంగారాన్ని పోషించిన కావ్యములు జానపదమున ఖండకాప్యి రూపములు, 

అనగా వ కృకాల వంటి గేయాలు (ప్రధానంగా ఇర్చిస్తాయి, ఏతత్ రన సృష్టికి 
బలాన్ని చేకూరుస్తాయి 

1. తెలుగు శానపద గేయసాహిత్యము. పుట = 51 ఆచార్య బి. రామరాజు, 
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శృంగారములోని వివిధ రకాలై న పద్ధతులలో జానవదుల నై పుణ్య మెట్టిదో 
కొంత పరిశీలింతాము. శ 

సంభోగ శృంగారము : 

“ఉ౦గురాల జుట్టు మీద హోళీ 

చెమ్మ కేళర హోళీ 
రంగుపోసి పోతాను హోళీ 

చెమ్మ కేళర హోళీ 

బొంగురాల చం డ్లమీద హోళీ 

చెమ్మశేళర హోళీ 
ఉంగురాల కురులుగప్పె హోళీ 

చెమ్మ'కేళిర హోళీ 

ఉంగురాల కురులమీద హోళీ 

చెమ్ముశేళిర హోళీ 

రంగుబోసి పోతాను హోళీ 

చెమ్మశేశీర హో 
ళ్ 

CLE అకనిళ wes 

పై గేయంలో వాచక లుపోమాలంకారమున్నది. రన సమయచర్చకు వస్తే శృంగా 
రము, హోళీ సందర్భ గేయం. నాయకుడు నాయిక యొక్క వంపు సొంపులు 
చూస్తూ వర్ణిస్తూ, రంగు చల్లి పోతానంటున్నాడు. నాయక తన సౌందర్యం నాయ 

కుని కంట బడీ ఆసఫ్యాదించబడినందధుకు ఆనందిస్తున్నట్టుగా తోస్తున్నది, నాయిక 

యొక్క స్తన శిఖపర్యం౦ంత సౌందర్యం, నాయపని సంభోగేచ్చకు దోహదాలై నయి. 

“రార నాయింటికీ 

ఒంటిగ నిదుర 

రాదు నా కంటికీ 

'పసెనేమీ ఇస నాను 
pr ఇటీ 

రాకుం టె రానాను, 
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కల్ల నిజము రెండుజెప్పితే 

నిమ్మల౦గా ని(దవోతా 

రార నాయింటికీ! 

నల నలా గుండనానీ 
ap) య 

ఒల్లదేమో నీదు మనసు 

నల్ల ర్యాగడి దున్ని సూడూ 

తెల్ల జొన్నలు వండవేమో! 

రార నాయింటికీ! 

పొట్టిదీ పొట్టిదాని 

ఫొంగదేమో నీదు మనసూ 

పొట్టిదానీ గట్టితనమూ 

వై మంచా మెక్కి. సూడూ 
రార నాయింటికీ; 

ఉ989౪ 

(పౌఢ నాయిక యొకతె స్వయం దూతికయై, నాయకునాహ్వానించుట యీ గేయం 

లోని విషయం, శృంగారం బంగారమైన చిన్నెలు వన్నెలు చిలుకరించుట అందలి 

పరమార్థం. దృష్టా ౦తాలంకార యుక్తంగా, అ౦త్యాను.పాస ఛాయలతో నడచిన 

యీ గేయం, సంభోగ శృంగారేచ్చను సూటిగా స్యక్షీకరి౦ చినది,. 

“జాలె వోసిన వేమయ్యా 

జంగము శిన్న 

౩ క గుట్టిన వేమయ్యా! 
(en రు 

జాలెవౌయి 

జలారు వొయ్యో! 
అణాల 

ఈపున ఇందాన మెయ్యి 

3 మళూ గపెతాన 
ఈము లి యు : 

రాజనాలా పోత వెయ్యి! (శాల 
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రైకె కూలీ రై కె కిత్తూ 

నీకూలీ సీకిత్తూ 
ఆత మామా జూడకుండా 

అందమయ్యిన సోటుకొతూ! (జాలె) 

అన్నుప్రాసతో సాగిన యీ గేయంలో పల్లై పడుచు పడే తీయని తపన అందలి వర్ణన 
కళ్ళకు కట్టినట్టుంది. “రై కెముళ్తూ గస్టైతాన రాజనాల పోత వొయ్యో, .... అందమైన 
చోటి కొత్త అనుటలో సంభోగ విషయక శృంగార రస సృష్టి జొచిత్య భాసురమై 
వెలసింది. అంతేగాక పల్లెటూళ్లలో నుండే కొందు దర్జీలు, గాజుల వాండ్లు 

కంచర వాండ్లు (మెప్టెలు మొదలగునవి అమ్మేవారు, కమసాలివారు, మొదలగు 

వృత్తి కళాకారులలో కొందజు అమాయకురాం[డడ్రయిన పల్లై పడుచులను ఎలా 

ఆకర్షిసారో కూడా చూచాయగా యింధు తెలుపబడింది. 

జానపదుల జీవితంలో, వారి సాహిత్యములోని వివిధ (స్యకియలలో యిటు 

వంటి ఉదాహరణ లెన్నో లభిసాయి. 

శృంగార ధ్వని : 

(వత్యశత శృంగారాన్ని వర్ణించిన గేయాలే గాక, శృంగార రసాన్ని ధ్వనీ 

భూతంగా పోషించిన గేయాలు మరికొన్ని గలవు. 

“ఊరి వెనుక ఉల్లి తోటా 

ఇలు వెనుక ఎలి తోట 
ne) ng) 

ఒక్క దాన్ని వుండ సామీ 

లకు. మేడల్లా! 

నాలగోళ పట మంచం 
Ae మ్ 

నట్ట నడుమ నందదీపం 

ఒక్కదాన్ని వుండసామీ 

లక్క మేడ్రల్లా! 
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గూఢోక్సి నాలంబన జేసికొన్న ఈ గేయంలోని శద్దార్గాల్ని అనుసరించి శృంగారము 
వ్యంగ్యభూతంగా చిత్రించడం జరిగింది. 

'నాది అకు మేశ, మాయిఎటి వెనక ఎల్లి తోబుంది. మేడలో నేనొక్క. 

'ర్రెనే వున్నాను, గది మధ్యలో దీపం వెలుగుతూ వుంటుంది. నాలుగు కోళ్ల 

(కాళ్ల) పె మంచం, ఓయీ సామీ అక మేడంతటికినీ ఒక్కదాన్నే వున్నాను," 

ఇదీ గేయంలోని భావం. అయితే, తన నాయకు నాహ్వానించి, అతని మార్గాని 
కనుకూలంగా తన యింటి యెల్లల నెకిగించి తన యింటిలో తానొకర్వె నే, మరిం 

కెపరూ తోడులేరు, నిస్సంకోచంగా రావచ్చునని, యిచ్చిన సంకేతం. ఈ నంశే 
తిక భాపం రసధ్వన్యాత్మక ౦. 

“ఇచట మా యత్త బండు, నేనిట బరుండు 

పగటనే లెస్సగా గుర్తు బట్జుకొనుము, 

ఓ నిశాంధుశ! పాంథుడా! ఒప్పు దప్పి 
4 

పడకుమ్హా మాదు మంచాలపేని రయి, 
నాకా. 

అను పద్యాన్ని ఉదహరించి లాక్షణికులు ధ్వనికి లక్ష్యము కల్పించినారు. మొదట 

' వివరించినట్టి గేయంకూడా అట్టిదే, 

“మొగడు ఊరలేడటా 
దానియత్త్హ ముసలిచై యున్నదటా 

తగునని హరి నీతో 

త్వరగ రమ్మని బెప్ఫె 

వగలాడిదీ ఎంత 

పగలై యున్నాదట! 

విషృతోక్ష్యల౦కారముతో నడిచిన యీ గేయంలో శృంగార ధ్వని స్పష్టంగా 
స్పురిసు౦ది. ఇపే- 
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"జెరమమ్మా జెరమే 

పైనా పుల్యరమే 

ఇంట్లా యెవ్వరు లేరు 

ఇగ రావే జెరమూ 

మామా మత డి వాయె 

అత్తా అంగడి వాయె 

మొగడూ మాటకు వాయె 

ఇంట్ల యెవ్వరులేరు 

ఇగ రావే జెరమూ! 

అనే గేయంలో సైతం శృంగార ధ్వని రసభరితంగా వర్షించబడింది. 

శృంగారాన్ని రస రాజంగా భావించినాడు భోజుడు. అది సంభోగ శృంగా 
రమో, వియోగ శృంగారమో తెలిపినట్లు లేదు. కాని సంభోగ శృ్చంగారమునక౦ ప 
వియోగమునే విలువైనదిగా పలువురు (గహించి [పయోగమొనరించి (పచార 

మొనరించినారు. 

వియోగ శృంగారము : 

శృంగారము బంగార మయితే, వియోగం దానికి "పుటం" వెట్టశం. పుటం 

పెట్టడం అంటే వన్నె పెట్టడమని భావం. ఎంత “చొక్క. మయిన బంగారమైనా? 

పన్న పెట్టడం ద్వారానే మరింత పన్నె కెక్కుతుంది. ఆటే వియోగం ద్వారానే 
గా 

శృంగారం మరింత మాధుర్యమవుతుంది. 

"న వినా విపలంభేన సంభోగః పుష్టి మళ్నుతే' 

అని, వియోగమే లేనట్లయితే సంయోగంలో స్వారస్యమే ఉండదని కదా భావం, 

వియోగంలోనే పేమ రాశీ భూతమగునని విశ్వసించిన కాళిదాసు వి(పలం 
.భయే (పధానముగా గల "మేఘ. సందేశము'ను జగ్యశుసిద్ధముగా రచించినాడు. 
1. Caen 
My uta! ly 
Myr మనన. 
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“వియోగ మాధుర్యలీలా విపాక 

మనుభవింప న(రాడెద ==. =. 

నని యొక కవి అం' పే. 

“సరస సాంగత్య సుఖ విలాసముల కన్న 
దుస్సహ వియోగ భరమె మధురము....* 2 

అనీ మరియొకరు సెలవిచ్చినారు. 

'నయోగ రహితమైన స్రీ పుకుషుల (పేమ యే గొప్ప ౩ దని, కొందలు 
పాశ్చాత్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రాచీన సమాజాలలో ఒక'టెన ఎస్కిమోలలో 

అరుదుగా కనిపించే (పేవ గీతాలలో యెక్కువగా వియోగ గీతాలే కనబడతాయని 

పాశ్చాత్య పరిశోధకులు కొందటు తెలిపినారు. 4 

ఆకలి కొన్నపుడుండే ఆహార రుచి కడుపు నిండినవుడుండదు. వియోగ 
సంభోగ శృంగారాల విషయమూ అంతే. 

జానపద గేయాలలో వియోగ శృంగారాన్ని పోషించిన గేయాలు పెక్కు 

లున్నాయి, 

“నిన్ను యిడిసీ నిలువాలేనూ 
నన్ను జంపూకా పోరా కోడే 

ధర్మి పూరీ మాలూన మీనా 
సలువా డ్యాగా ర నయ్యి నిలుతూ." 

1. పండిత రాయలు. 

2. తృణకంక ణము. రాయ పోలు సుబ్బారావు, 

8. పాలో (Plato). 

4 6. 11. Bowra-Primitive Song P. 175. 
5. మహాిల్-భవనము. 6. డేగ. 
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నాయిక యొకతె నాయకుని పొందలేక విరహతప, యెనది, సామాన్య మాన 

వులకు ప్రాణమం”పే తీపి, చావంటే భయం. కాని, ఈమెకు తన (పియుని విర 
హంలో (ప్రాణం పైన తీపి, మమకారం లేవు. తనను చంపుకొనైనా తీసికొని 
పొమ్మంటుఠది. చంపిన తర్వాత (పియుని తోడి సంభోగమెూ సాధ్యము! ఆమె 

కోరిక ఏ విధంగా తీరుతుంది! అనే సంశయం కలుగుతుంది. ఆమె కోరేది ఆతని 

శరీర స్పర్శ కాదు. సలువ డ్యాగ (తెల్పడేగ) రూవంలోనై నా సరే, ఆ వూరి కోట 
మీద నిలిచి, తన (ప్రియుని తనివిదీరా చూడగలిగితే అంతేచాలునను కొంటున్నది, 

సురత సంస్సర్శలేని శుచిమదమలానురాగాన్ని వ్యక పరచింది నాయిక. అందు 

వలననే యిది వియోగ శృంగారము. విడిపోయిన _సియుని స్మరించుకొని బాధపడు 

తున్నది, కావున స్మరణాల౦కార ఛాయలు ఇందున్నవి. 

“పామున్న పుట్టాల 

నేయన్న పెట్టుంతె 

పామన్నగరిశుండె 

పానమన్న వోతుండె 

నినుజేర వొస్తుంటి 
నిండూ పున్నమలాగ 

అన్యోన్య జీవితం గడుపుతున్న నాయికా నాయకులలో దురదృష్టవశాతు నాయకుడు 
చనిపోయినాడు. ఆ యెడబాటును సహించలేకా నాయిక విలపించే గేయం ఇది. 

నాయకుడు బనిపోయినాడు, తానూ చావాలి అనుకున్నది నాయిక, కాని చావు 
రాలేదు. పామున్న పుట్టలో చేయివెడికే, ఆ పాము తనను కరిస్తే, దానివలన తనకు 
చావు కలిగితే, ఆ విధంగానైనా తన (ప్రియుడిని చేరి కూడి. వుండపచ్చుననేతపన 
ఆమెది. భౌతిక కాయాన్ని విడిచిన పిదప మానవులకు ఈ రూపం వుండదు. 
ఉత్త ములై తె స్వర్గంలో వారు కలుసుకుుంటారట! అప్పడు వారికి విషయ వాంఛ 
లుండవు, అ'ప్లే ఇచట పల్లీయ నాయిక స్వర్గానికి వెళ్ళిన తన నాయకుని తాను చని 
పోయి అయినా సరే కూడ బోవాలి అని వొంఛించింది. ఆంటే అది శరీర వాంఛ 
కాదు. సవిత స్నేహమూ, పవి(త బ.ధమూ కారణంగా అయిన తపన మా(తమే 
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అశాశ్వతమైన శరీర బంధాలను నిడనాడి, పవి_తమైన శాశ్వతమైన (పేమలోక ౦లో 
చేరిపోవాలని ఆమె వాంఛ, 

పీయుడు వినీలాకాశమయితే ఆమె నిండుపున్నమ నాటి చంద్రుడు. ఇది 

కొత్త ఉపమానము. (ప్రబంధసాహిత్యంలో, పురాణ సాహిత్యంలో, ఇటునంటి 

ఉపమానాలులేవు, పల్లీయుల భావనా పటిమకు ఇది పరాకాష్ట, 

ఉపమాలంకారములో గంభీరంగా నడిచిన ఈ గేయ గతి, పాఠకులు 
(శోతల నురూత లూగిస్తుంది. తన శరీరాన్ని సైతం త్యజించి, తన నేసాన్ని చేర 

బోతానంటున్న ఆమె (పేమ ఎంత అలౌకిక మైనది: ఎంత గొప్పది! అని ఆలో 

చింప చేసి ఆమె యెడల సానుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఒక రకంగా కరుణరసాని 

కిది ఆలంబనమయినా, వియోగ శృంగారజ నితమే ఇది. 

ఇట్టి ఉదాహరణలు జానపదంలో ఎన్నోవున్నాయి, ఇవి స్థాలీపులాక 

న్యాయంగా యిచ్చిన రెండుఉదాహర ణలు మాత్రమే, 

శృంగార రసాభాస : 

జానపధుల సునిశిత పరిశీలవలో గు5కందని వస్తువు వారిపరిసరాలలో 

వుండనే వుండదు, వారి పరిసరాల వస్తుపులే వారి కవితా వస్తువులు. ఇది వారి 

మనస్త త్వములో చర్చించపలసిన గురి ంచపలసిన మొదటి విషయం. దృష్టి కందిన 

మానవులే కాదు పళుపత్ష్యాదులు, జంతుపృడొదులు, పంచభూతాదులు. ఒకటేమిటి, 

పిసీలికాది (బ్రహ్మాండ పర్యంతము వారి పరిశీలనకు. వర్ణనకు గురిక౦దిని వస్తువు 

వాని పరిసరాల్లో వుండదనుట సత్యము. శృంగార పర్షన విషయంలోనై తే పశు 

పక్షాదులను కూడా విగుపక, వాని శృంగారమును వర్షించి తృపి పడతాడు. పళు 

పక్ష్యాడుల నీచ పా[తల శృంగార పర్షన గావించినట్లయికే ఆది శృంగార రసాభాస 

యగునని కొందజు లాక్షణీకులభిపాయపడ్డారు. ఒక వేళ ఇదే నిజమైతే కాళిదాస, 

భవభూత్యాదులకూ, ఈ కళంకి౦ అంటక మానదు. భవభూతి కాళిదాసాదులు తమ 

త'ఏ కొవ్యాలలో అటసట వశు పక్ష్యొదుల శృంగార పర్ష్లన కావించినారు. 
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జానపదుల దృష్టిలోదిడిన పటల శృంగారం. 

“అమరాబాదా మలలా మీనా 

ఆడీనాదీ ఆడీ నెమిలీ 

'పెంటీదానీ గుబలా నడుమా 

జొరా పిలగా 

పొదిగి నాదీ పోతూ 'నెమిలీ" 

అమరాబాద అడవుల్లో నిజంగా నెముచ్చ ఎక్కువగానే వుంటాయి. అడవుల్లో తిరిగే 

జానపదుడు వాని నాట్యాన్ని చూచి వుంటాడు అందుకే ఆడనెమలితో పోతు నెమలి 

పొదిగిందని, కనులకు కట్టినట్లుగా వర్షించగలిగినాడు, సమాసోక్తి అల౦కారాత్మ 

కంగా ఈ గేయంలో పశుల శృంగారం వర్ణించబడింది. లాక్షణికుల మూసలో 
పడితే ఇది శృంగార రసాభాస. కాని సునిశితంగా పరిశీలించే జానవదుని దృష్టిలో 
యీ అభాసలకుచోటు లేదని చెప్పవచ్చు. ఆది సహజమైన ఊట. కృ(తిమము 

కాదు. సహడానికీ కలీ యెక్కడిది. కలీ భయం (క(త్రిమతే కడా! 

త్ 

ఆలూ మొగడు 

అలు కుంటే 
(ne) 

అలీ సాబొచ్చి 
(ag) 

శిల దీసిండు.' 
cc? 

అనేది పొడుపు కథ. పొడుపు వినంగానే ఒక రకమెన శృంగార భావన కలుగు 

తుంది. విడుప్ప వివరణ వినంగానే, ఓసి, ఇంతేనా ఆనే భాపం కలుగుతుంది. 

శావున ఇదీ ఆభాసమే: శృంగారాథాసమే. తాళం. తాళం కొండి అను వసువులను 

ఆలుమొగలుగా, తాళం చెవిని అల్లీ సాబుగా ఆరోపించుకొని ఈ పొడుపు కథతో 

(దుష్యు రూసకాలంకారాన్ని ఫొడివించుటయి ౦ది. 

జానపదుల అలంకారగత శృంగార రసపోషణ కొంత చిత్రించడం 

జరిగింది. అన్తే తర్వాతి రసాలను వారెబ్లు పోషిహైరో చూడపలసి వుంది, 
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హాస్యరస పోషణం ; 

కొందు లాక్షణికు లేర్పుంచిన రస సంఖ్యలో, రెండవది హాస్యము, 

హాన్యరసానికి 'హాసము' స్థాయీ భావము, 

'వికృతాకార వాగ్వేష చేష్టాదేర్నర కాద్భనేక్ 
హా స్యోహాసః స్థాయీ భావః 

వికృతములై న 'వేషములు, అలంకారములు, నిర్ణజ్ఞత, విషయములందు సరియైన 
ధ్యానము లేకుండుట, గిలిగింతలు, అవశఆాపాలు, అనిమిత, భయము. అకార్య 
కారణములను, వికృత వేషాదులను వ వర్షించి చెప్పుట, పెదవులను, ముక్కులను, 
చెక్కిళ్లను స్పందింపజేయుట, కనులను కొలదిగా మూయుట, విప్పార జేయుట, 
చెమట, ముఖరాగము, రెండుచేతులతో తన (వక్క-లను పట్టుకొనుట, మొదలగు 
భావముల చేత, హాస్యముత్సన్న మగునని, లాక్షణికులు లక్షణం చెప్పినారు. దృశ్య 
కావ్యమయితే (పేక్షకలకు, (శ్రవ్యకావ్యమయికే (శ్రోతలకు నవ్వు పృట్టించుపే, 
సంతోషము కలిగించుపే, యీ రసముఖి వ్యోద్దేశము. 

రసములన్నియూ హృదయానంద దాయకములే యగును, కావలయునుకూడా,. 

అవుడు హృదయానంద మొక 'పే యగుచున్నది. అది శృంగారమయినా, హస్య 

మయినా, కరుణమయినా, మరింకొకటయినా, ఆత్మానంద మొక సే (పకృతి యగు 

చున్నది. ఆనందరసమే అది. ఈ రస నామకములన్నీ దానికి వికృతములగు 
చున్నవి. ఈ విషయమున మరింత లోతుగా పరిళోధకులు పరిశీలించి నిర్ధారించ 
సలసిన అవసర మెంతేని కలదు. 

రస సమీకరణ జరుగవలయుననియు, అదే సమంజసమని నలుపురు పండి 

తులు తమ అభి(ప్రాయముల తెళిపినారు.? 

1. సాహిత్య దర్పణము. విశ్వనాథ కవిరాజు, 

ని. ఆశ్చర్యచూడామణి నాటకో పోద్దాతము, మహామహోపాధ్యాయ కుప్పుస్వామి 

ళ్లు 
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(గ్రాంధిక సాహిత్యంలోని హాస్యరస పోషణను గమనించినపుడు జానపద 

సాహిత్యంలో అంతకు ఎన్నో రెట్లు ఉత్కృష్ట దశలో హాన్యరసపోషణ జరిగిందని 
తెలియక మానదు, 

హాన్యమును లాక్షణికులు ఆరు విధములుగా విభజించిరి. 

"శేష్టానాం స్మితహ సితే 

మధ్యానాం విహసితావ హసితేద 
నీచానాం అపహాసితం 

తథాతి హసితంచ షడ్చేదాః" ! 

(శేష్టులు, మధ్యములు, నీచులు, అని (గ్రాంధిక సాహిత్య వాదులు మానవులకు కొన్ని 

భేదాలు కల్పించి, ఆయా రకము మానవులు నవ్వే నవ్వులకు, ఆయా పేర్షిడినారు, 

కాని, జానపదులు వారి జీవితాల్లో, నవ్వుల్లో ఈ భేదాలు కనపడవు. వారంతా ఒకటే. 
(శేష్టులు, మధ్యములు నీచులు అని వారిలో భేదాలుండవు. కులమత భేదాల కొద్ది 
గొప్పలు అంతక౦పే వుండవు, ఏ కులం వాడైనా, ఏ మతం వాడైనా, ఆంతా 

సోదర సమానులే, కష్టాలో, సుఖాల్లో అంశా కలిసికట్టుగా వుంటుంటారు. అపహ 

సితం వారికి తెలియదు. కపటం వారి హృదయ కోశంలో వుండనే వుండదు. కపట 

హానం వారికి రానే రాదు. అందుకే వారి హానము స్వచ్చ పటికము లాంటిది. 
భేదాలు లేనిది ఆనుట, అయితే, ఆకార వికార, సంభాషణాది భేదాలు జానపదుల 

హాస్య రస పోషణలో వుంటాయి. 

వాళ్లూ మానవులే కాబట్టి నాగరకులకు వలెనే జానపదులకూ సుఖదుఃఖాది 

అనుభూతులుంటాయి. వాని బాహ్య చిహ్నాలే నవ్వు, ఏడుపు. ఏడుపు మధ్య తర 

గతి జీవితంలో యెప్పడూ వుండేదే, తాత్కాలికంగానై న ఏడ్చును తొలగించి 
దుర్భర జీవికమును కొంత సుగమమొనర్చి, మనస్సును సు_పనన్నమొనర్చి జీవిత 
మును పెంచునది నవ్వు. అపుడపుడు ఆనందంగా జాగా నవ్వుకుంపే ఊపిరితితులకు 

వ్యాయామమువంటి పరిశ్రమ కలిగి ఊపిరి తిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు రావని 

1. సాహిత్య దర్పణం. 
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సైన్సు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వాస్తవంగా కూడా, సంతోషం సగం సత్తువ. 
ఉన్నంతలో ఆనందంగా, సంతృప్తిగా పుండగలిగే వాడే గొప్పవాడు. ఎంత వున్నా, 

ఎదుటి వానిపై ఆశపుండే వాడు దురాశాపరుడు. వాని జీవితం దుఃఖమగ్నం. యక్ష 
గానాది దృశ్యకావ్యాల్లో నయితే వేషం, వికార గోవనము, వికార చేష్టలకే యెక్కువ 
(ప్రాధాన్యత వుంటుంది. (శ్రవ్య కావ్యాల్లో కేపలం భావానికే (పాధాన్యత, _ దానిలో 
అనొచిత్య వర్ణన, అసంగత భావం, మొదలగు వర్ణనలు ౦టాయి. 

ఆసంగత భాస సర్దిన నలన హాస్యం : 

“ఏమిసేతు ఏమిసేత (రో 

నేనేమి సేతూ 

అట్లనన్నా సావురాద్యరో 

నేనేమి సేతూ. 

కుమ్మరోల్లా యింటికోడూనా 

నేనేమి సేతు 

మొ(రిసిప్పా దెచ్చుకుందూనా 

నేనేమి సేతు 

దాన్నిండా నీల్లు పోతూనా 

నేనేమి సేతూ 

బాయానీ ' దాంట్ల దుంకుదునా 

నేనేమి సేతూ 

ఆట్లనన్నా సావు రాదరో। 

కోమటోల్ల యింటికోడూనా 
నేనేమి సేతూ 

కొబ్బెరా బెలాము దెతూనా 
ag) pan.) 

1. బావి-- అని. 
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నేనేమి సేతూ 

రో'ప్లేసీ దంచుకుందూనా 

నేనేమి సేతూ 

మూడు ముద్దలు గట్టుకుందూనా 

నేనేమీ సేతూ 

ఈస* మాని మింగి పందూనా 

నేనేమీ సేతూ 

అట్లనన్నా సాపురాద (రో! 

నేనేమీ సేతూ। 

ఆత్మహత్య చేసికోవాలనుకున్నట్టి కాంత దానికి సరిపడే యత్నాలు చేయాలి కాని 
మొగ్రిచిప్పలో నీళ్లు బోసి అది బావి యని దుంకితే, కొబ్బెర బెల్లం దంచి విషమని 
తింటే, చావురాదు. వాస్తవంగా ఆమె చావాలనుకోవడం౦ం లేదు, కోరిందొకటి చేసిం 

దొకటి, అసంగతం. అందుకని అసంగతాలంకారోం, గేయం విన్న పాఠకులు 

మాతల్లి గదనే! నీ కెంత కష్టం వచ్చిందో కదా! అందుకే చావడానికి అంత గట్టి 
యత్నం చేస్తున్నావుగదా! అనీ కడుపారా నవ్వుకుంటారు. చాపకూడదనుకొని 

దానికై చెప్పే అసంగత సమర్థనంతో చ చప్తానన్నపుడు వెనువెంటనే హాన్యం పొంగి 

హీరబతరటుంక 

ఇంట్లున్న ముసల్దాన్ని 

ఈగె మింగిందాని సూసే 

దొడ్డున్న దోరావును దోమ మింగెరా 

దొడ్డున్న దోరావును 

దోమ మింగిందాని సూస్తే 

పగలు దిదిగె బై -డ్లోన్నిపాము మీింగెరా 

1, విషము -[ అని, 



¥ 
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పగలు దిరిగె బ్లై ండ్లోన్ని పాము మింగిందాని సూన్తే 

నొలుగాల పపమం౦ంచ౦ నలి మింగెరా= 
ne? (nn) గ 

నాలుగాల పబ మంచం నలి మింగిందాని సూసి 
౧౧౦ ర (౧ య 

ఊరు దిరిగి సుంకరోన్ని ఉడుత మింగెరా.' 

విభాననాలంకారంతో సాగిన యీ గేయంలో వర్ణించబడిన భావం మాతం అసం 

గతం. రసం హాసన్యమని (ప్రత్యేకించి సూచించ పనిలేదు, 

శబ్ద చమత్కార సృష్టి వలన హాస్యం : 

"బోడకాకర కాయబొట్టు 

తమ్ముళ్ల సాపయ్య జుట్టు 

జుటుకు మదెలగటు 
ట్ దడ 

కటకుం ఎ ఒటు బెటు,' 
య రు యు 

అంత్యాను (ప్రాస, వృత్యనుప్రాసలతో నడిచిన ఈ గేయంలో శబ్ద చమత్కారంతో 
పాటు వికార చేష్ట పర్టింపబడి హాన్య జనక మగుచున్నది, 

తొ(రి పండ్ల తొండ 

ముసల్లాని పెండ 

ముక్కు_లేసీ సీ౦డ 4 2 

ఐదారు సంపత్సరాల వయస్సులో జాలబాలికలకు పొల పండ్లు రాలీపోయి మరల 

ఫండ్లు (దంతములు) రావడం పరిపాటి. పబ్లాడి పోయినపుడు సాధారణంగా అవ్వ, 
" శాతా పరునల వారు, మనుమలను, మనుమరూ౦(డ్రను ఈ పాట పాడుతూ యేడిపి 

స్తారు, వారు యేడుస్తున్నపుడు వీరు నవ్వుతారు. మరల ఏడ్చే ఆ పిల్లలను బుజ్జి 

గించి, సముదాయించేది వీరికే పరిపాటి. పిల్లలను యేడిపించి మశ్లీ నళ్చజెప్పి 

ఓదార్బ్చడ ౦లో హాస్యమధురాను భూతిని వారు పొందుతుంటారు. అటువంటి అను 

భూతి అరుదుగా లభిస్తుందనీ, అది యెంతో ఆనందాన్ని కలిగిందని మానసిక 

తత'ళాస జాల టారు. 
జ ట్లో 
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అనౌచిత్య వర్ణన వలన హాస్యం : 

'ఊడుగు చెట్టుకు ఉయ్యాల గట్టీ 
ఊగుమని మీయమ్మ ఊళ్లకే పాయే 

పందికొక్కారావె పాలిచ్చి పోవే 

ఉడుతమ్మ నువు రావె ఊకుంచి పోవే 
ఎలుకమ్మ నువురావె ఎత్తుకొని పోవే 

జో 

అవశ = CCITT క CRE 

స్వభావోకిలో సాగిన ఈ గేయంలో పందికొక్కును పాలిచ్చిపొమ్మనడం౦, ఉడుతను 
వచ్చి పిల్లవాడిని ఊకుంచి' పొమ్మనడం, ఎలుకమ్మను వచ్చి పిల్లవాడిని ఎత్తుకొని 
పొమ్మనడం, ఆలోచనకు తట్టినపుడు హాన్యమే తోస్తు ౦ది. కాని లోతుల్లోకి దిగి 

ఆలోచించినప్పుడు ఎంతో విషయం బయట పడుతుంది. 

పల్లె (వజలకు (పకృతే రక్ష. కష్టజీవులైన స్త్రీలు చాల మంది పిల్లలను 
వీపున కట్టుకొనే పని చేస్తుంటారు. అపుడపుడు చెట్టు కొమ్మకు బట్టనొక దానిని 
రెండు వరుసలా కట్టి అందులో శిశువును పడుకోబెట్టి వారి పనిలో లీనమైపోతారు, 
చెట్లపై వురుకులాడే ఉడుతలు, ఎలుకలు, పక్షులే, వానిపాలిటి ఓదార్పులు. (ప్రబం 
ధాలలో నర్టించినపుడు ఇటువంటి వానిని అనౌచిత్యాలన్నారు. కాని, వాస వంగా 

జరిగేదిదే, మేనకా విశ్వామితుల (పణయ (గంధి మైన బిడ్డకు “శకుంతల అని 
"పేరు వచ్చుటలో పకుల (ప్రమేయము కలదు. పక్షులే పంపిన ఆమెను. పెంచుట 
అనగా ఈ విధంగానే కావచ్చునేమో! పై గేయంలో పీదవార కడగండ్లు కనులకు 
కట్టుట ఒక రకంగా అసంగత భాపవర్ణన హోన్యరసోర్లీ పక మగుచున్నది. ల యు 

భావ చమత్కార వర్ణన పలన హాస్యం : 

"క యలేరా తిమ్మా 
Cora 

కాళు గుం జుతయమ్మా 
య 

పిడుకలు దేరా తిమ్మా 
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పిక్కలు గుంజుతయమ్మా 

చిప్ప దెచ్చుకోర తిమ్మా 

గట్ల జెప్పు మాయమ్మా.' 

“(వసాదానికి బలిష్టం-పనికి నీయదృష్టం', "తిండికి తిమ్మరాజు-పనికి బండరాజు' 
అనే తెలుగు సామెతలను అక్షరాల అమలుపరిచే సోమరి పోతును వర్ణించడమే యీ 
గేయముఖ్యోద్దేశం. గేయం వినంగానే ఒక్కసారి పక్కున నవ్వి హృదయోద్వే 
గాన్ని బయట పెడతారు. ఈ గేయం అల్లడం ద్వారా అటుపంటి వారిని తయారు 
కమ్మని సందేశం యివ్వడం కాదు. అటువంటి వానిని గేలిచేసినట్టుగా వర్ణిస్తే ఇక 
సోమరితనం వున్నవారెవరై నా దులుపుకొని లేచి కాస్తో కూస్తో పని జేస్తారనీ, 

చేయించాలని (పేరేపించటం. “కష్టపడి పని చేయాలి కడుపు నిండా తినాలి' అనేవి 
జానపదుడు మొట్టమొదట తెలిసికొని పాటించే సత్యాలు. 

గేయంలో అంశ్యానుప్రాసచోటు చేసికొని, హాన్యరసాన్ని అందిస్తున్నది. 

“అంతే నాకు జాలురా 

తమ్మల పాకు 

తొడిమే పదివేలురా! 

అందరీలా ఆడుగబోనూ 

కొందరీలా కొసుర బోనూ 

ముక్కుకూ ముక్కార లేక 

ముక్కు సిన్నా బోయెనేమీ 

ముగ్గురూ విడ్డాలనమ్మీ 

ముక్కు-కూ ముక్కే_ర దేరా! | అంతే[। 

నడమకూ వొడ్తాలం లేక 

నడుము చిన్నా వోయెనేమో 

నాగటీ రెండెడ్త నమ్మీ 

నడువ కూ వొడ్డాలం చేరా 11అంతే।। 
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సేతులకూ కడీయాలు లేక 

“నీతులు సిన్నా చోయె నెమో 

చెలెండిదార' నమ్మీ 
౧౧ గాది 

సీ తీకి కడియాలు దేరా 

ఈ విధంగా నెగుతున్న యీ గేయాన్ని అలాగే సాగనిస్తే యింకేమేమీ అమ్మమం 

టుందో! గేయ నాయిక కాంతాసమ్మితంగా కార్యాన్ని సాధించుకుంటున్నది. తమల 

పాకు తొడిమనే పదివేలుగా భావించుకుంటానని (పియుడిని వలలో వేసికొని, నేరుగా 

దారికి తెచ్చి, మం(త్రముగ్గ్దుని చేసి, తన యలంకార వస్తువుల కై బిడ్డలనూ. చెల్లెం 

డ్రనూ, చివరికి తమ జీవనోపాధికి మూలమైన నాగ అొద్దులను కూడా అమ్మి తన 

కోరిక నెరవేర్చుమంటున్నది. ఆమె కోరికలు అనమంజసమనీ, (శ్రోత భావించిన 
వెంటనే నవ్వు పుడుతుంది. ఇందులో ఛలాలంకారమున్నది. 

వాని వరసల పరిహానము వలన హాన్యం 1 

“వదినెకు వగదర బి౦ దెకు బిగదర 

బంగారు కుచ్చుల మా పదినే 

గోడపోంటి రెండు నల్లులు పారి తే 

ఉలపలంటదీ మా వదినే 

బుక్కు త' నంటది మా వదినే, 

ఫరాల* పోంటి రెండు శేచ్చ పారితే 

సేవాలంటది మా వదిన 

తింటానంటది మా పదిన 

దూలాల పొంటి పాములు వారితే 

కడియాల6టది మా పదిన 

1. నమిలి తింటాను. 

2. గుడిసె కప్పులో-పజైలు, 
in] 
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పెట్టుకుంట నంటది మా వదిన 

శక-ర బుక్కీ- దొడ్ల వంశే 

చీమలు కుట్టిన మా పదినె 

అన్నం తినక అ(రల వంకే 

అన్నయ్య కొట్టిండా పడినే 
తీ 

+ తై 

409౪ 

ఒక (ప్రాతయందలి అమాయకత్యమును దాని వలన జఏగే వికృత చర్యలను వర్థిం 

చుటకూడా హాస్యమును కలిగిసుంది. ఆలంబన సర్షనమువలన గలుగు హాస్యమిది, 

అతిశయోకి , అసంగతము మొదలగు అలంకారములతో సాగిన యీ 
అంజలి 

గేయం హోస్యరసమునకు అలంబనమైనది. 

అమాయకురాలైన వదినను ఆలంబనడుగా గైకొని గడును మరదలు చేసే 

యోగతాళి యిది, వచ్చిన వదిన ఇంటికి కొత ది. ఎంత తెలివై నదయినా కొత్త 

దనం మూగగా జేస్తుంది, ఇక అమాయకురాలే అయితే మర దళ్లకు పట్టపగ్గాలు ౦డపు 

చెలగాటమే. వదినే మరదళ్ల హాస్యం సున్నికంగా, ఆహ్లాదంగా వుండి గిలిగింతలు 

పెడుతుంది, పై గేయ లో అదే జరిగింది. 

ఆలంబన మొకదానినే జేసికౌని వర్ణించుట పై గేయంలో జరిగితే, దృష్టికి 

తగిలిన పస్తువులన్నిం టిని పర్షించుట యీ (కింది గేయంలో జరగుతున్నది.. గమ 

నింతామా! 

సువ్వి సుష్విన్న సొగసు మల్ల న్న 

వీరపాదుకి సిందెలందమ్ము. 

మావారి ముక్కుకు పక్కుల౦దమ్ము 

పొట్లపాదుకు పూవులందమ్ము 

కాట్లకుక్క- మగడు కాంతకందన 

తోటకూర కంబమూ దొడ్డి కంద£. 
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మావారి పొగచుట్ట నాకు అందమ్ము 

వెనుక దిక్కు.లేకుం"టె వెలదికందమ్ము 

మస్తుగ తిం'టేనె మగువ కండమ్ము 

అత్తమామలు చస్తై అతివ కందమ్ము 

దొంగ దూడకు గుదికట్టి అందమ్ము 

దొంగమగనికి పెంకి 'పెండ్లామందమ్ము 

ఆమె భర్త, ఆమె, స్త్రీ, దొంగ దూశ, దొంగ మగడు మొదలగు నాలంబనము 
లన్నీ యిందులో విమర్శకు గురయినవి. 

"కోడలు లేనత్త గుణవంతురాలు 

అత లేని కోడలుత్త ము రాలు." 

ఆనే వరుసలో చేసిన విమర్శ యిది. అంత్యాను (ప్రాస, దృష్టాంతము, నాధారముగా 
జేసికొని వెలసిన యీ గేయంలో ఆయా వ్యక్తుల వస్తువులను విమర్శించి మంచి 

దారిలో 'పెళ్హేందుకు యత్నం జరిగింది. “మావారి పొగ చుట్ట నాక అందము" అని 
నపుడు నోటిలొ జానెడంత పొగ చుట్ట పెస్టుకుంటే అందంగా వుంటుంది, బాగా 
తాగమనే (పోత్సాహం కాదక్కడ. ఈ పొగ వాసనతో ఏగలేక నేను ౪ చస్తున్నాను. 
పొగ పీల్చి పీల్చి ఆరోగ్యాన్ని మీరు పాడుచేనుకుంటున్నారు. ఎందుకొచ్చిన గొడవ, 
మానెయ్యండి పొగ, అని మెత్తగా చేసిన మందలింపు ఈ గేయంలో ధ్వనిస్తున్నది, 
తనకున్న అలవాటు యెశల పలుపు నప్వినపుడు అతను అపమానపడి ఆ దురల 

వాటును మానుకొనె అవకాశము కలదు. 

సంభాషణలలో హాన్యం : 

కేవలం గేయాల్లోనే కాదు నిత్యనై మిత్తి కమైన సంభాషణల్లో వైతం సున్నిత 
మయిన హాన్యం ధ్వనిస్తుంది. పల్లె (వజలలో ఒకరుగా తిరిగి, వారినవగాహన 
మొనరించుకొనిన వారికి మా(తమే శ సున్నితమైన హోస్యాల ౩ పరునలు తెబుసాయి. 
మా (గ్రామంలో యాభై సంపత్సరాల వయ: స్సున్న మగమనిషికో, ఇరవై సంవత్స 



287 జొనపదంలో ఆలంకారం 

రాల వయసున్న యువతి చంకన పిల్ల వాడి నెత్తుకొని మాట్లాడతున్నది.1 మనమూ 

వీందానూ మరి! 

“ఆమె :ఏ=* మామా! పిలగాడు 

తాతా! అని నిన్ను పిలునుండడే! 
OE 

అతను ;. నాయినా! అనీ పిలుపమను, 

ఆమె ;. నీ మీద మన్ను వొయ్య గదరా! 

దున్నపోతులాగుండపు,' 

ఇందలి హాస్యం అందరికీ అంత తొందరగా అర్థం కాక పోవచ్చు. ఆయినా 

యత్నిస్తే తోచక పొదు, నవ్వురాకనూ పోదు. 

తెలుగు జానపద సాహిత్యమందలి హాస్యం మన తెలుగు హాస్యము. మిగతా 

(గ్రాంధిక తెలుగు సాహిత్యములందలి హాస్యము మూల (గంథములనుండి అరుపు 

తెచ్చుకొన్నట్టిది. సున్నితమైన సహజమైన హాస్యానికి జానపద సాహిత్యము సహజ 

మైన సెలయేటి ఊట. ఈ హాస్యాల్లో కొన్ని మోటుగా వుండే గేయాలు కూడా 

వుంటుంటాయి. మోటు పాటలు సామాన్యంగా మగవారే పాడుతుంటారు స్త్రీల 

పాటలలో సున్నితమయిన హాన్యం, మృదువైన సభ్యమైన రసమే వుంటుంది. 

“తోలు బొమ్మలు" మొదలగు వానిలో పురుషుల వేషాలుగా చిత్రించే 'గాంధోళి' గాని 

పంటి పాాతలకు మరీ మోటయిన పాటల౦టగట్టి ఆనండిస్తుంటారు. (పేక్షకులకు 

సంతోషం కలిగించినా ఎదుటి పాతను అపహసితము మొనరించుట కూడా ఇచట 

ఒక ఉద్దేశము. 

జానపదుల నిత్యజీవితమును ఈ హాన్యరస గేయాలు సుఖవంత మొనరిం చుటకు 

దోహద పరుస్తున్నాయి. జీవితమందలి సోమరితనమును పోగొట్టి, ఉత్సాహమును 
సమకూర్చి హాస్యము మానవ జీవితమును, సరసమూ, సారసంత మొనర్చుననుటలో 

అనుమానము తేదు. 

1. రాచూరుంలో, గుడెల్ల జం , దుబ్బ పాండారి మాట్లాడింది, 
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కరుణ రన పోషణలి : 

(పపంచమంళా దుఃఖమయం. (ప్రాణి భూమి మీదికి రావడంలో దుఃఖ౦; 

జీవికను సాగించడంలో డుఃఖం, చివరికి యీ భూమి నుండి నిష్క-మించడ ౦లో 

కూడా దుఃఖమే. ఇక సుఖమేది? అంతా సుఖమే, వై భవమే, భోగమే, అని ఎగిరి 

గంతులేసారు కొందరు భౌతిక వాద మానవులు. కాని, ఆ సుఖరూపంలో కనిపిం 

చేది దుఃఖం మా(తమే. బుశగలు, తఅగలు. నురుసు, మొదలగు రూపల్లో 

కనపడినా, అంతర్గతంగా ఆవి నీరే అయినట్లు, సుఖాలు, వైభవాలు సంతోషాల, 

భోగాలు వంటివి తాత్కాలిక మెరుగులు. తుదకు కరుణములోనే పర్యవసిసాయి. 

'ఏకోరసః కరుణఏవ నిమిత్త భేదా 
దృిన్నః (పథపృథగివ్నాశయతే వివరాన్ 

ఆసరా బుద్చ్బుద తరంగ నుయా స్వీకారా 

నమో యథా సలిల మేవహి తత్సమస్తమ్.*! 

అని భవభూతి, రసములెన్నో కాదు, కరుణమొక "టె రసమని వాదించినాడు. ఆ 

వరుసలో శాంతమొక పే రసమని వాదించిన వారునూ లేక పోలేదు. 

కరుణము 'శోక' మనెడు స్థాయి భాపమునుండి జనించును, ఇష్టజన నాశము 

విభప నాశనము, పధ, బంధనము, మరణము, ఆపదలు కలుగుట, మొదలగు, 

వాని వలన శోకము, తతృలితముగా కరుణ రసావిష్కరణం కలుగుతుంది. 

“కన్నీళ్లు గార్చుట, ఆపదకు కారకులైన వారిని నిందించుట, ఉద్భ్యాస విశ్వా 

సాలు, మరస్ప మొదలగువాసిబే కరుణమ.ను అభిశయిలఅచవలయును.'2 అనునది 

దృశ్యకా వ్యాలయొక్క- నిషయము. _శజ్యకాష్యములలో నైతే శోకము ద్వారా 

హృదయాంతరములో ళోకాన్నిపుట్టించి తదనుభూతి స్థాయికి కొంపోయి కరుణ రస 

సమంచితం చేయటం జరుగుతుంది. 

l, ఉత్తర రామ చరిత నాటగషమ్. 4.41 భపభూతి. 

శి. నాట్య శాస్త్రము పుట 207. అప్పారావుగారు, 
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ఆదికవి వాల్మీకి మహక్షియొక్క రామాయణ ఇతిహాస నిర్మాణానికి _పేరేక 
మయినది కరుణ రసాత్మక (కొంచి రోదనం. భవభూతి కాళిదాసొదులు సెత్తము 
కరుణరసాన్ని చక్కగా పోషించినారు. సంస్కృతమునందు, దేశ ప 
వెలసిన ఆధిక సాహిత్య [ప్యకియలందు కరుణమునకు అంత (పాధాన్యత యిప్వ 
లేదనే చెప్పాలి. తెలుగులోనై తే మరీ తక్కువ. చేమకూడ వేంకట కవి “సారంగ 
ధర చరితను _పజంధముగా మలచినను, సంతృపి పడక, అతనిచేత శృంగార 
భరితమైన “విజయ విలాసమును' రచింప జేయగా, “చేమకూర ఇప్పడుగదా పాకము 
నంబడియె నని మెచ్చుకున్న రోజులున్నాయి త౦ంజావూరి రాజాస్థానంలో భారతీయ 
సాహిత్య సంప్రదాయంలో మోదాంతాలకే [పాధాన్యత ఇచ్చినారు, పాళ్ళాత్యులు 
విషాదాంతాలకు కూడా (ప్రాధాన్యతనిచ్చి కరుణమును కూడా ఇతోధికముగా వరిపో 
షించినారు. అయితే, తెలుగు జానపద సాహిత్యంలో కరుణ రస పోషణకు తగు 
స్థానమున్నట్టు సెక్కు. పరిశోధనలవలన తెలుస్తున్నది, పల్లీతు జీవితము [శ్రమ 
మూలకమైంది. వ్యవసాయ (శ్రామికంగా అడుగడుగున అనేక కారాణలవల్ల 
దుఃఖమే ఫలితంగా చేకూరుతున్నది. అందుచేత ఆయా సంఘటనలను వున్నదున్న 
ట్లుగా చిత్రించి, వర్ణించి తృప్తి పడతారు. అసలు విషయానికి మసి బూసి మారేడు 
కాయ చేసి వర్ణించడం జానపదులకు చేత కాదు. ముక్కు సూటిగా వెళ్లశం మాతమే 
వారికి తెలిసిన విషయం. 

(దితికి వున్నన్ని రోజులు పగ, పంతం, ఈర్ష్యా; చచ్చినచో వెంటనే 
అయ్యో! పాపం! అనుకోవటం. ఇది మానస నైజు గుణం. ఏళోకమైనా చిపరికి 
రసోవనె్క్కారక మే. ఆత్మ పెట్టిన ఆరడిపలననో, కట్టుకున్న భర యొనర్చిన 
అత్యాచారమవలననో, తోడి కోడం[డ అసూయ చేతనో, ఇరుగు పొరుగు వారి 
దుర్మార్గాన పలననో, కష్టముల పాలైన వారి కథలు జానపద వాజ్మయము నందు 

ఉవ్వెత్తుగలేచిపడు కెరటాలు, అవి కన్నీటి కెరటాలు. కన్యకామ్మ వారి కథ, 
కామమ్మ కథ, జాలనాగమ్మకథ వంటి పల్రీయ దీర్చ కథాగేయ సాహిత్యంలోను, 
నిత్యజీవిత సంబంధ ముకక గేయాలలోను కరుణం జాగా పోషితమయింది, 

కరుణ రసమును చిప్పిల్ల జేసే కొన్ని గేయాలను పరిశీలింతాము. 
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'బొంగురాలాడేటి బొగుడల్లా 

యాడలెంకిన లేడే యెలదారి, 

చిరగోనెలాడేటి చింతల్లా 

యాడలెంకిన లేడే యెలదారి 

గోటీలాడేటి కోనల్లా 

యాడ లెంకిన లేడె యెలదారి 

నిన్నమన్నాడిన నిమ్మల్లా 

యాడలెంకిన లేడె యెలడారి. 

మొన్న మొన్నాడిన మోతుకుల్లా 
యాడ లెంకిన లేడె యెలదారి 

చెండూలు ఆడేటి చెలుకల్లా 

యాడ లెంకిన' లేడె యెలదారి 
ళ్ 

నభ పళ 

మనం చేసేదంతా మన పిల్లల కొబుకేననే విశ్వాసం. మనస త్వం, జానపదులో 
క ౧ 

వుంటుంది. కొన్ని కారణాల చేత తమ పిల్లలు ఆట పాటల నయసులోనున్న వారు 

చనిపోతే, తల్లిదం(డులు ఆ పిల్లల తొడిగే బట్టలు, ఆడుకునే ఆట సస్తుపులు, 

మొదలగువానిని ముందుంచుకొని శోక దేపతలె విలపిసుంటారు. పిలలాడుకునే 
ర జర య + 

స్గలాలను చూడంగానే, వారి క న్నీళ్లలో సము[దాలు కదులుంటాయి. అటువంటి 

సమయాలలో 'వారిని ఓదార్చడమే కాదు ఏశపకుండా వుండడం కూడా సహృదయు 
లైన వారికి సాధ్యపడదు, 

తమ చిన్నారి బాలుడు చనిపోయినపుడు బొంగురాలాడే చోట, చిగెగోనెలాడే 

చోట, గోటీలాడే స్థలాన, నిమ్మల్లా, మోతుకుల్లా. యెక్కడ చూసిన కనిపించడం 
లేదని ఆమె విలపించడం హృదయ విదారకం, 

గేయంలో చోటు చేసికొన్నది, 
. సంస్మరణాలంకారీం యీ 

1. వెదకిన, 
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భోరతీయలకు జీవితం నూరేళ్ల వంట, ఆ వుద్దేశం చేతనే, వివాహాది శుభ 
కొర్యాలు సలక్షణంగా, లాంఛనంగా, శుభముహూరాలతో జరుపుకుంటుంటారు. 
జీవితాంతీం తోడు నీడగా వుంటుందనుకున్న (ప్రియకాలు విడిపోతే, చనిపోతే, 
పియడెలా వుంటాడో, వాని వలపోత యెట్టిదో యీ (క్రింది గేయం పాడుతున్నది, 

4 

సుద్ద బొందల కొడ 

సుద దియ్యంగానె 
(ఖో 

సది దిన్నట్టాయెనే 
(a శు 

సిఇకా! సిన్నారి సిలకౌ! 

ఇం తెల్ల ! మెడవాసెనే సిలకా 

వింత పాపప్ప దేవుడే సిలకొ 

సమర్హై నీవు సాటుకు గూకుం"టె 

సితెబామా వందురే సిలకా 

సిన్నారి సిఅకా! 

ససిదె ని వొక్క పఠఅదిట్ల గూసు౦ పె 
రా రా 

పార్వతీ దేవందురే సిలకా 

సీన్నారి సిలకా! 

నుత్తైదవైె నువ్వొక 

మూలకు గూకుం టె 

ముద్ద బంతీ పందురే 

సిలశా! సిన్నారి సిలకొ; 

ఇద్దరము తినేటి ఆ బొడు గిన్నెలా 
(ay G 

ఒకనికి ఒనరాయెనా 

సిలకా।! సిన్నారి సిలకొ!= 

1. ఇంత తొందటగా. శ. (పసవించి. 
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=ఇద్దరము కప్పేటి 

మదికాయల దుప్పటి 
థి 

ఒక్క-నికి ఒనరాయెనా 

సిలకా; సిన్నారి సీఅకొ।ః 

ఖ్ 

aote 

కొలది కాలమైనా, వారు కలిసి వున్న సందర్భాల్లోని, ఆయా సంఘటనలను తలము 

కొని, స్మరించుకొని శోకిస్తున్నాడు. స్మరణాలంకారం, కరుణరసం, 

(సియుఠాతిని యెడబాసి యేడ్చిన యేక్సు విన్నాము. మజి (పియుడిని యెడ 

బాసిన (పియురాలి వలపు తలపోత, వలపోత మెలా వుందో గమనించాలి, 

'గాజులొల్ల పోఠడా 

గాజులొల్ల పోరడా 

గల్లీ గల్రీల పొన్నా గాజుల సప్పుడురా 

గాజులొల్ల పోరడా: 

గా జులొల్ల పోరడా గాజులొల్ల పోరడా 

సందీ* సందీ పొన్న 

సెకిలు సప్పుడరా గాజులొల పోరడా 
రా యగ 

ఎ(రాగాజులు పెట్టి 
న్ ఠి 

పీడీ పిస్తే విరా గాజులొల్ల పోరడా 

నభా గాజులు పెటీ 
నం. €3 

'నవ్వీ పిసీ విరా గాజులొల్ల పొరడా 
nn.) ట్. 

బంజవెతీ కటమీద 
Cag) ల 

బంగుల కట్టం గరా గా జులొల్ల పోరడా 

బంగుల కట్టిన పైన 

లంజెల పాలాయెరా గాజులొల పోరడా 
Mm? 

i, వెంట. 2. నందు. 



298 జానపదంలో అలంకారం 

కానరాని గట్టిల్లి 

కంకర గొట్టంగరా గాజులొల్ల పోరడా 

కంకర రవుతొచ్చి' 
కాలుకు తగిలిందిరా గాజులొల్ల పోరడా 

గాజన్నా నొక్క? పాయె 
నువు సెల్లిపోతివా గాజులొల్ల పోరడా 

బంగులన్న నెదర పాయె 

నువు సెల్లీ ఫోత్రివా గాజులొల్ల పోరడా 

నివ్వుండే బిల్లింగూ 

నిలువూటద్దామురా గాజులొల్ల పోరడా 

నిన్నూను జూసినేను 

బమిసీ వచ్చీనరా గాజులొల్ల పోరడా 

నాతో సెప్పాక సీపు 

సెల్లీ పోతివిరా గాజులొల్ల పోరడా.' 

గాజుల వ్యాపారిని వలచిందీమె నసులు కలిసినవి, మనువాడినారు. కాలం 

పగబట్టి కసిదీర్చుకున్నది. ఆతడిని పొట్టన పెట్టుకున్నది. ఆమె విలపిస్తున్నది. 
వాడు నవ్వించిందీ, కవ్వించిందీ, ఏడిపించిందీ, ఎగిరించింది, అన్నీ స్మరణకు 

వసున్నాయి. ఆమెక్రై వాడు బ౦గుల కట్టించిందీ బంగులతో నిలుపుటద్దం పెట్టిం 

చిందీ, అన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటిగా స్మరణకురాగా గుండెలవిసేలా యేడుసున్నది. 

కొన్ని జంటల జీవితాల్లో పెళ్లిళ్లు కాకముందే (ప్రేమలు చిగురిసాయి. ఆ 

(పేమలు ముడీవడీ తే చిగుళ్లు పుష్పించి, ఫలించి, కాయి, పిందె. నాలుగు కాలాల 

పాటు నవ్వుతూ వుంటాయి. కాని, చిగురిస్తున్న (పేమలకు ఆదిలోనే హంస పాదు 

యెదురై తే, చిగురు చిగురుగానే వాడిపోతే, ఆతని, ఆమె, విలాపం యెలా 

వుంటుందో! 

1, రివుతు+-పచ్చి ; రపుతు-జాయి. 2. చిట్లుట ; పగులుట. 
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"పన్నెండు గుర్రాల బగ్గి పోతాంది 

బగ్గికో మ్యానత_! బిడ్డ పోతాంది 

బిడ్డతో శిందెకు నీళ్ల పోతున్నాయి 

నీళ్లతో నీలంచు చీరె పోతాంది 

చీరతో చిక్కుల రై కె పోతాంది 

రై కెతో రత్నాల పేరు పోతాంది 

పేరుతో పెళ్తుడు సొమ్ము పోతాంది 

సొమ్ముతో సోమంద గరిగి2 పోత్రాంది 
గరిగెతో గంధపు చెక్క పోతాంది 
చెక్కతో చారెడు బుక్క పోతాంది 

బుక్కతో బుడ్జెడు నూనె పోతాంది 

నూనెతో నూరు సకినాలు పోతున్నాయి 

మేనత్త బిడ్డను వలచినాడు మేనబావ, ఫలించజోయే తమ _పేమను గుజించి ఎన్నో 
ఆశాసౌధాలు నిర్మించుకున్నాడు, కారణాంతరాలవల్ల వేరే వరునితో మరదలి పెళి 
జరిగిపోయింది. ఆమె ఆత, వారింటికి వెళుతున్నది. ఆతను ఆమెను దూరం నుండే 
చూస్తూ, ఎడబాటు నెంచు కుంటూ కన్నీరు మున్నీరుగా యేడుస్తున్నాకు,. 

మక్త పద గ్రస్త మనే శబ్దాలంకార ఛాయలు, స్మరణాలంకారమనే అర్జాలం 

కారంతో అయన యా గేయములో ఓక కరుణా రస గుళిక అయ్యో పాపం: అని 
పించక మానదు, విన్నవారందరి చేత. 

(దికికినన్నాప్త (ప్రజల నోళ్లలో (దితకిడం కాదు గొప్పతనం, చచ్చిం 
తర్వాత (వజలల్లో (బతకడం గొప్పతనం, (బతికినప్పుడూ, చచ్చిన తర్వాత కూడ 

(పజల మనస్సుల నుండి చూరం కాక, వారిపై చెరగని ముదవేసి, పాటలు పాట 
లుగా తమ గాథలను పాడించుపంటున్న జానపద వీరుఖతెందరో కలరు. ఆట్టివారిలో 

1. “నత, న. ఆభరణాల పెటె. 
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పేర్కొన దగినవారు పండుగ సాయన్న, కొబ్బిలిరాజు మొదలగువారు. వారిని 
గుటీంచి ఎన్నో కరుణ రస గేయాలు చీత్రించ బడ్డాయి. గు(రాల గో పి కెడ్డీ, రాజమా 

నం దిరెడ్డి మొదలగు వారల గురించిన గేయాలు ఆందుభాటులో నున్నాయి, 

“క్రీ గురాల గోపి రెడ్డీ 

దాచెపల్లికి దానమెతివా 

శేరు శేరు ఎండి కడియాల్ 

సేతులాకు పెట్టుకోని 

కట్టామీద వపావు౦ పె 

కలక పేరు వనుకుంటిర కొడకా! 

బంగారు కొడకా వయ్యారి కొడకా 

దాచెపల్లీకి దానమైతివా! 

ఎక్కేది వజ గుజ్టం 

కేఏ కాయి పంచె 

చుక్కలాంటి నీ చక్కదనము 
చూడక శె సలవు దొరా! 

వయ్యారి కొడకా బంగారి కొడకా! 

దాచెపల్లికి దాన మైతీవా। 

ఆపక్కా ఒక నేను 

ఈ పక్కా ఒకనేను. 

నడుమ నావ సేను 

సందున నిను నల గురు పట్టి 

సావానరికిరి కొడుకో 
వయ్యారి కొడకా బంగారి కొడకా 

దాచెపల్షికీ దాన మైతివాః' 

గుర్రాల గోపిరెడ్డి ఆండచంగాలు, శరీర సౌష్టవం, ఆతని మంచితనం, చివరికి 

ఆతడు చంపబడిన దయనీయ పరిస్థితి వర్ణించి, స్మరణాలంకారములో, కరుణారస 

మును చిప్పించినాడు. జానపదుడు. 
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ప్రియుని కొకు (పియరాలో, (పియురాలికె (పియుడో, తల్లికై పిల్లో, 
పిల్లను గూర్చి తల్లియో, తమ నాయకుని గూర్చి (వజలో చేసే విలావం కరుణా 
రసాన్నందించింది యింత వజకు. సహోదరుని యెడబాసిన అన్న ఆవేదన యెంత 
బాధను కలిగిస్తుందో మతి! 

“కూర్చిన ముత్యాలు కుప్పటోసిన రీతి 
కూడివుంటిమి తమ్ముడా! లక్ష్మణా 

కూడివుంటిమి తమ్మాడా! 
చేరు తెగిన ముత్యాలు 

చెదిరి పోయిన రీతి 

చెదరి పోతిమి తమ్ముడా! లక్ష్మణా 
చెదరి పోతిమి తమ్ముడ్మా[" 

కపిసేన సాయంతో రామలక్ష్మణులు లంకపై దండెత్తి నారు. ఇం(దజిత్తుకో 
లక్ష్మణుడు మూర్భపోయినాడు. అప్పడు రాముడేడుస్తున్నాడు, చక్కటి ఉపమా 
అలంకార గర్భితమైన ఈ గేయ భావం రామలక్ష్మణుల ఆదర్శ (భాతృత్వాన్ని 
చితిస్తుంది, ఒక దండలో కూర్చబడిన ముత్యాలలాగా వున్నాము. తెగిన దండ 
లోని ముత్యాలవలె చెల్లాచెదరై నాము. విధి వై పరీత్యమని రాముడు విలపించినాడు. 
అంతేకాదు. 

సతి కొటకు తమ్ముల 

చంపు కొన్నాననీ 

జనులందరేమ: దురో 

తమ్ముడా! లక్ష్మణా! 

జనులందరే మందురో! 

మధ్యలో వచ్చిన భార్య కొకు తోబుట్టువును పోగొట్టుకు 
కంటె భార్యమీదే ఎక్కుప మక్కువ యని అపవాదు 
ఆచ్చంగా యిటువంటి భావాన్నే వ్యక్త పరిచాడు వాల్మీక్రి 

న్నాననీ, నాకు తమ్ముని పై 

వస్తుందేమోనని బాధ పడ్డాడు, 
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“దేశే దేశే కళ కాణి 
దేశే దేశేచ బాంధవాః 

తంతు దేళం నపళ్యామి 

యత (భాకా సహోదరః” 

కావలిస్తే యెచటనై నా బంధువులు, భార్యలు దొరుకుతారు, కాని సహోదరుడైన 

(భాత లభించరు కదా! దొరికే వస్తువు కొజకు దొరకని వస్తువును ఎరగా పెట్టినానే! 
వంటచెజకు కొజకు కల్ప వృక్షపు కొమ్మను నరికి వాడుకున్నానే, అని బాధ పడ్డాడు 

రాముడు. రామునికి లక్ష్మణుని పై యెంతటి సోదర భావమో తెలుస్తుంది. మనకూ 

వేదన కలిగిస్తుంది. 

ప్రీ పురుష భేదం లేకుండా యీ విధంగా సాగిన కరుణరస గేయాలు జాన 

పదంలో కోకొల్లలు, కామమ్మ కథ, నేడువూరూరా రికార్డుల్లో గానం చేయబడుట 
వింటున్నాము, భర్త చనిపోయినపుడు నన్యాసమ్మ- 

“వందనము నారాజ చాల పందనమూ 

నన్ను విడిచి నీవు వెళ్ళి పోతివిగా, 

వరి ముకము జూసి యిందునుందూను 

వాదమొంది _పాణాలు పెదులకున్నావా 

యీపడుచు ప్రాయము యెపరికిత్తూను 
నా యీడు (పాయను యెపరు చూతూరు," 

అని విలపించిన తీరూ, “నల్ల తంగాక్' కథలో అడవిలో ఆహారం లేక పిల్ల లేడు 

స్తున్నపుడు- 

'ఆ పసి బాల లేడ్చుజూసి 

అడవి యంత యేడ్యనాగా, 

కూనలేడ్చుట జూసి 
కొండలంత యేడ్వసాగె. 

l. వాల్మీకి రామాయణము, 
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అని వర్షించినపుడూ, కరుణారసం _శోతలలో పొంగి పారుతుంది, అతిశయో క్రి 
అలంకారం అందంగా పోషింపబడుతుంది, 

సాంఘిక జీవనంలో ఆయా సందర్భాల్లో (పమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ 
(ప్రమాదాల జూచి ఉత్తేజము పొందిన జానపదులు వానిని హృదయ విదారకంగా 
గానం చేస్తాతు, ఆ "మథ్య జరిగిన “జనగామ రైలు సమాదం, 'అప్పన్నపల్లి* 

(జడ్చర్ల) ర రలు (ప్రమాదం గుణించి ఉయ్యాల త రచించబడి గానం చేయ 

బిజ్జాయి, 

“సిరిమల్లె చెట్టు కిండ రామాూలమ్మో 

చిన్నాబోయి కూకున్నవు ... ఓ. 

ఆనే రాములమ్మ గేయం, ముఖ్యంగా కరుణరసమునే పోషించినను, మిగతా వీరాది 

రసాల ఛాయలు కూడా ఇందులో కలవు, 

అప్పటిక ప్పుడు భావస్ఫురణ గలిగించి, రసానంద పరవశమొనర్చు శక్తి 
జొనపదగేయాల కున్నది. 

“రాగల్ల యిసిరేటి వో రామచిలుకా! 

మొగడెందు బోయెనే మొగము కళదప్పె 

నాగలోకము బోయి నరుడయ్యి నిలిచె 
దేపలోకము బోయి దేవుడై నిలిచె 

చిం తేల నీలమ్మ చెల్లెలు న్నాది 
ళం 

చేతి గాజులు బోయె చెల్లె లవరమ్మాః 

యేడొద్దు నీలమ్మ తల్లి వున్నాది 

తలమింద నీడబోయె తల్లి యెవరమ్మాః 

యేడొద్దు నీలమ్మ తండ్రి వున్నాడు 
తాళిబొట్టు బోయె తండ్రి యెవరమ్మాః 
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యేడొద్దు సీలమ్మ అక్కొవున్నాదీ 

అయిన సంసారం జోయె అక్కంయెవరమ్మా। 

యేడొద్దు సీలమ్మ బావలున్నారు 

బందూ బలగం లేని బావ లెపరమ్మా। 

యేడొద్దు నీలమ్మ అన్నలు న్నారూ 

అండా ఆసర లేని అన్నలెవరమ్మా! 

యేడొద్దు నీలమ్మ తమ్ములు న్నారూ 

తాడు తలుగూ లేని తమ్ములెపరమ్మా! 

అందలము నెక్కేటి ఆనాదుడుంే 

అందలము నెక్కు దును అంతయేలుదును." 

పె గేయాన్ని విన్న వారెవరైనా సరే, వారు రస హృదయులై కే, వారి గుండె 
చెరువు కొక మానదు. 

“యేడొద్దు నీలమ్మ" అనే పాద భాగం పదే పదే ఆపృత్తి అయి నృత్య్యను 

పాసాలంకార గర్భితంగా రస పుష్టిని కూర్చుతూ అనంతర విషయ వివరణలో 

రత్నావళి అలంకారం చోటుచేసుకున్నది. నీలమ్మ (ప్రతివారినీ, భర, పైనున్న గౌర 

నంతో పోల్చినపుడు వారంతా తనకు కానివారుగానే చెప్పుకొన్నది. ఆ చెప్పుకొనుట 
లోని తీరు మన చేత కన్నీరు కార్పిస్తున్నది. 

నీలమ్మ భర్త చనిపోయినాడు. మొగము కళ తప్పింది. ఇరుగు పొరుగులు 

ఓదార్చ జూచినారు. ఎందరున్నా తన భర్త లేకపోవడం, తన జీవితానికి దుఃఖ 

కారణమనే భావాన్ని ఆమె ప్యక్క పరిచింది. 

ఆడపిల్ల పెద్దదే. పెళ్ళ్లయేంతవటబకే అన్నా, తమ్ముడు, ఆమ్మా, నాన్న, 

అందరూ, కాని సెళ్లయింతర్వాత, అన్నీ భర్తనే అయి ఆదుకుంటాడు. ఆదు 

కోవాలి కూడా ఆ విధంగా, అన్నీ అయి ఆదుకోపలసిన భర్త లేక పోవడం వలన 

ఆమె తాను నిరాధార నని విలపిస్తున్నది, తన నిస్సహాయతను (వక టిస్తున్నది, 
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'చేతి గాజులు బోయె చెల్లిలెవరమ్మా!, “తల మింద నీడ బొయె తల్లి యెవ 

రమ్మా!' “తాళి బొట్టు బోయె తం(డి యెవరమ్మా!' అని పలికిన ఆమె వేదన 
మనలను అతల కుతలం చేయక మానదు. భారతీయ వనితలకు 'ఐదువ తని 

మంటే ఎంత మక్కువ, అది లేకుంటే వారికెంత లోటో, తక్కువే, ఈ గేయం 

వివరిస్తుంది. అన్నీ అయి ఆదుకునే భర్త లేకపోతే ఇక భార్య గశేమిటీ? అనే 
భావన 5 తోడి పధ్యం గనునింత్రాము, 

“పతి ప్రాణ సదృశ బంధువు 

పతి దైవం బేడు గడయు, పతిసతులకు, అ 

స్పతియ కడుమేర దప్పిన 

గతి కులకాంతలకు వేరుగలదే చెవుమా]'! 

కృష్ణుడు తనను చిన్న చూపు చూచినాడని వేదనతో సత్య ఆడిన మాటవి. ఆ 

గేయభావాన్నంతా కుప్పవోసి సంక్షీప మొనరించి (వాసినారా! అన్నట్టుంది ఈ. 

పద్యం. 

"తల మింద నీడ బోయె", అనే (పయోగంలో ఈ గేయం యెంత (పాచీన 
మయిందో తెలుస్తుంది, నేడు అర సున్నాలతో వుండే పదాలన్నీ 7వ శతాద్దీకి 
పూర్వం నిండు "నున్నకో వుండేవని భాషా శాస స్తఏజ్ఞులు నిర్ధారించినారు. ఆ "వాదన 
వలననే. 

“ఫోంక నళినీ రజస్వల 

సోంకిన దోషంబు వాయ సూర్యుడు కలితా 
శంక నపరాంబు నిధిలో 

(పుంకెనొకో యనగ (పొద్దు (గుంకెడు నంతన్"* 

మొదలగు నన్నె చోడుని కుమార సంభవ పద్యములోని 'సోంకిన" పదాన్ని 'సోంకిన 
గాజూవి, అది ఆని కావ్యమనీ, 7వ శతాబ్ది పూర్వ పుదని నిర్ధారించ జూచినారు. 

“మీలంద' శబ్దం మన గేయంలో ' మింద'గా we) 
Sr be 

1. పారిజాతాపహరణము, 

శ, కుమార సంభవము. నన్నెచోడుడు 
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ఇన్నీ లక్షణాలతో, అనగా, అలంకారాలతో, హెందవ గృహిణీ లక్షణాలతో 

గేయ పురాతనత్వంతో, సాగిన గేయం, కరుణ రసమును చిప్పిల్ల జేస్తున్నది. ఆమె 
అవస్థను కనులారా జూచిస సహృదయ జానపదుడెవడో 'రాల్లరగంగ' హృదయాంత 
రాల్లరగంగ గానం చేసినాడు. 

కావలసినన్ని కరుణా రస గేయాలు జానపదంలో వున్నాయి, అపసరాన్ని, 

అవకాశాన్ని బట్టి కొన్ని మాత్రమే యిచట వుదహరించడం జరిగింది. ఉదాహృతా 

లయిన గేయాలన్నీ రస గుళికలని విశ్వాసం. 

—000— 

అద్భుత రన ఫోషణం : 

చేయి బిగ్గరగా పిడికిలి బిగించి చిన్నపిల్లలకు చూపితే, ఆ చేతిలో యేముందో 

అని అది చూసే వనజకు పిల్లలు శాంతించరు. ఏదో ఒక విధంగా చూడవలసిందే. 

అటే వద్దన్న పనిని తప్పక చేసీ చూపెడుతుంటారు పిల్లలు. "నేను బయటికి వెళిం 
య (౧ య | a) 

తర్వాత యెపరూ యీ పెన్టై తెరువకూడ'దని చెస్పిపోతే తప్పని సరిగా తెరిచే 

చూపారు. అది వారి కుతూహలానికి నిదర్శనము, అదే విధంగా బాలబాలికలకు 

అనుకరణ పరాయణత్వం యెక్కు.ప. 

తనకంటె పెద్దవారు తింటున్నపుడు చూచిన చిన్నారి, తనక దొరికిందబ్లా 

తీసికొని నోటిలో కుక్కుకునేందుకు యత్నిసాడు. ఆహార పదార్థాన్ని తీసికొని చెవిలోనో 

ముక్కు లోనో వుంచేయత్నం చేయడు. ఎందువలన: తనకంటె పెద్దవారు చేస్తున్న 

పనులను వాడు జాగ్రతగా పరిశీలిస్తాడు, తానూ పెద్దవాడిని కావాలనుకుంటే ఆ 

విధంగానే చేయాలని నిర్హయించుకుం టాడు. చేసిచూస్తాడు. చెప్పకున్నా, నేర్చకున్నా 

తసక౦ ప ముందువారిని ఆదర్శంగా తీసికొని, వారి అలవాట్లను తనవిగా చేసి 

కొంటాడు. ఎందుకు? వాడు మానవుడు గనుక. మానవుని మనస్త త్వంలో 

అనుకరణ పరాయణత్వం వుంది గనుక, 

తల్లి పడ్డు దంచతున్నపుడు చూచిన కూతురు బశారులో ఇసుక కుష్పజేసి, 

ఓ కర సంపాడించి, షద్!, షవ్! అంటూ తల్లిని అనుకరిస్తూ దంచుతుంది. 



దోనపదంలో అలంకారం 802 

వ్యవసాయదారుడై న తం(డిని అనుకరిస్తూ కొడుకు నాగలి వంటి వంక కర 

సంపాదించి, నేల దున్ని, గడ్డి పరకలు తెంచి అక్కడక్కడ నాటి ఇది చేనంటాడు 

ఈ విధంగా ఆయా వృత్తులలోనుండే తల్లిదం(డులను, పెద్దలను ఆదర్శంగా తీసి 

కొని, అనుసరించి, ఆవరించి, వారు మంచి చెడులను నేర్చుకుంటున్నారు. 

వీర శివాజీ తల్లి జిజియాబాయి ఆతనికి చిన్న తనాననే వీరులు, దేశభక్తులు, 

త్యాగధనుల గాధలను వూరించి వూరించి చెప్పింది, బాల శివాజీ కొనరి కొసరి 

విన్నాడు. అవునూ! వారివలె తానుకూడా వీరుడు, దేశభక్కుడూ, త్యాగధమడూ, 

ఆదర్శ పురుషుడూ ఎందుకు కాకూడదూ! అనే తపన, కోరిక అతనిలో అప్పుడే 

అంకురించింది, అ యంకురం మహాపృక్షమయింది. అతడు మహానీయుడై నాడు. 

తల్లి దం(డలు, అవ్వాతాతలు, తమ పిల్లలకు కథలు, _పత్యేకించి వీర 

గాధలు, వానిలో కొంత అద్భుతాగ్ని మేళవించి గాధలు చెప్పుటలోని అంతర్యము 

ఇదే కావచ్చును. ఆద్భుత గాధలం పే బాలబాలికలకు మహాద్భుతము, అన్న పానీ 

యాలు వదలి కూడా కథలు వింటుంటారు. ఆ కథలలోని (పముఖ పా(తలలో 

తమకు నచ్చిన పా(తలో తాము లీనమై నేను ఫలానా, నేను ఫానా యని చెప్పి 

కుంటూ వ్యవ హరిస్తుంటారు. వాతావరణం, పరిస్థితులూ, ఆఅనుకూలించిన చిరం 

జీపులు అంత వారవుతారు కూడా. 

జానపదులు అద్భుత రసాన్ని అత్యధికంగా ఆదరించడం, పోషించడం 
కూడా అందువలననే అని చెప్పవచ్చును. గత కాలం కథలు ముందు తరాల వారికి 

ముద్దు ముద్దుగా ఆకర్షక ౦గా అద్భుతంగా చెప్పాలి. వారి మనస్సునంతా అటువైపు 

మళ్లించాలి. వారిని మన పూర్వీకుల్లాగా జవనత్తుపలుగల జనంగా తయారు చేయాలి. 
అదీ వారి ముఖ్యోద్దేశం కావచ్చు, 

జానపదులకు భక్సి యెక్కువ. తాము నిమిత్త మా(త్రులై, కర్మయోగులపనే 
"పీక్షముగా పనులు చేస్తూ భారమునంతయును దేవునిపై వేస్తుంటారు, ఆదేవి 

విశ స గా. వివిధములై న న రక రకములై న రూపములను కల్పించుకొని, ఆ రూప 
ములకు సంబంధించిన వివిధ విషయాలను కథలు గాధలుగా నల్లుకొని గానం 

చేయుట జానపదులకు పరిపాటి. ఆ విధంగా వారి గాధలలోని పాత్రలలో, మం(ఆ 
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దండము, చెప్పులు, సంచి, భూతద్దము, చాపచింకి, బీజాక్షరాలు, రు[దాక్షలు, 

జపమాల, విభూతి, కమండలోదకము, అద్భుత దైవ సాక్షొత్కారము, మహిమలు 

ఇం[దజాల౦, మాయలు, మొదలగునవెన్నియో, కొన్నియో, ఒకటో, చోటు చేను 
కుంటు. టాయి. అతిశయోక్తి వుంటుంది, 

విస్మయమనే స్థాయీ భావ జనితమే అద్భుత రసము. దేవతలు (పత్యక్ష 

మగుట మో, అతికష్టమైన వని ఆత్యంతసులభంగా నెరవేరటయో, మాయలు, 
ఇం(దజాలములను చూచుటయో, మొదలగు వానివలన అద్భుత రసముత్సన్న మగు 

చుండును. ఇవేగాక, మేఘంలోని అకాల వర్షం లాంటివి కూడా జానపదులకు 

ఎక్కువగా ఆశ్చర్యాన్ని, అద్భుతాన్ని కలిగిస్తాయి, 

రామాయణం పాటలో, సీత అగ్ని _పవేశం చేసేముందు. 

“ముందుగా (శ్రీరాములసు హృదయాన దలచి 

వేయి కోట్ల జన్మములు వెత్తినా గానీ 

గోనిందుడే నాకు పతిగ గాషలెనూ 

పడివేల జన్మమలు ఎత్సినా గానీ 

లక్ష్మణుండే నాకు మరిది గాపలెనూ 

అనీ. 

కొలను జొచ్చినట్లు అగ్నిలో జొచ్చె 

కణకణ నిప్పులు కుంకమ్ములాయె 

పరిచున్న నిప్పులు పస్నీరు లాయె 

చిలుకలు కోయిలలు హంసలు గుమిగ 

సీతకు తోడుగా కొలనాడు చుండె 

అద్భుత రన సర్షన సాధారణంగా అతిశయోక్తు లతో నే ఫుంటుంది, అకిశయో క్రి 

'మహిమ' అనే అర్హతతో స్వభావోకిగా మారుతుంది. పై గేయంలో ఉపమా 

ఛాయలున్నపటికిని, ఆతిశయోక్సియే యెక్కువ (ప్రాధాన్యత పహిస్తున్నక. చల్లని 

నీటిలోకి దిగినట్లుగా అగ్ని గుండ౦లోసికి దిగిందట: సీత. ఎ దిగ గలిగింది? 
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ఆమె పతివ్రత; మహాత్యము కలది. అందుకే దిగ గలిగింది. సామాన్యులు దిగ 
లేరు. పైగా, ఆమె ఆ గుండంలోనికి దిగంగానే కణ కణమని మండే నిప్పులు 

కుంకుమలయిననట! ఇది అసలు అద్భుతము, చుట్టూరా పరచుకొని వున్న నిస్సులు 

పన్నీరు లయినవట! జానపదుడిచట ఉబ్బి తబ్బిబ్బయి సంతోషపడ తాడు. అద్భు 

తాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇటువంటి అద్భుత రస పోషక ములగు గేయములు ఎక్కువగా 

పురాణ, ఇతిహాసములకు, వీరగాధలకు సంబంధించినవే వుండుట గమనార్ల ము, 

జానపదుల అద్భుత రస పోషక గాధలలో, బాలనాగమ్మకథ, “ధర్మాంగద 

పాము కథ, గాంధారి కథ, కాంభోజరాజొకథ, మొదలగునవి (పముఖములు, 

ఇందుకొన్ని సుదీర్ణములై (పబంథాల స్థాయికి యెదిగిన సందర్భాలుకూడా లేక 

పోలేదు. బొబ్బిలి కథ మొదలగువానిని పిచ్చుక గుంట్ల వారు వరుసగా కొన్ని 
రాతుల వజకూ యెడ తెగకుండా చెప్పిన సందఠా ఖలు న్నాయి, 

'పాపారాయుని పేరు జెప్పితే 

పొరదు తుపాకీ తందాన తాన 

పాపారాయుని పేరు జెపితే 

చిన్న పెల్లలు నిదవోరూ 

కండ పిల్లాలూ' పలుకుమానునూ 

కుక్కాలు కోలాటమేయునూ 

పంది కొక్కులు డోలు కొట్టునూ 

మొదలగు విధంగా అద్భుత రస పోషణ కౌవిసుంటారు, జొనపద భితుక గాయకులు. 

జానపదుల అద్భుతాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని పలువుడు (పదబంధ కవులు తమ 

తమ (ప్రబంధాల్లో శక్తివంచన లేకుండా అద్భుత రస పోషణ గావించినారు* 
రాఖశేఖర చరిత, నిరంకుకో పాఖ్యానము శివరా(త్రి మహాత్మ్యము మొదలగు (పబం 
ధాలలో అద్భుత రసపోషణ అద్భుతంగా సాగింది, జక్కన వికమార్క చరి తలో 
న్లై తే అద్భుతానికి పెట్టింది పేరు. విక్రమార్కుని సాహస కృత్యాలన్నీ అతిశయో 
కులు, అన్ఫుతాలే. 
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బొలనాగమ్మకథలో, కోటకావలి తలారి రామునికి, సంతానము లేకుండుట 

గమనించి మాయజంగము (ఫకీరు తలారి రామునికి సంతాన విభూతినిసాడు. 
దానిని ధరించిన ఫలితంగాం 

జుట్టులో తొమ్మిది వందల మంది బుట్టినారు 

నెత్తి గుడ్డదీసి నేలనుగొడితేనూ 

మూడు వందలు ముందుగ వస్తాను 

ఏడుగురినో భార్యల చెంతాను 

నాలుగు మూడు వందలున్నారు 

వారు 

r wf 3, 
బొబు మాకు సప్వులు పెట్టరా ts hee 

అని అడీగి తే. 

“పన్నెండు పుట్ట శనిగలు తెచ్చాడు 

నడివీధిలో పోగు బోసినాడు, 

మనిషికి ఒక గింజ రాలేదు 

కోటలు ఎక్కి కేకలు సెశత్రారు 

నూతుల వెంబడి (వేలాడుతారు 

వాసాల నిండా ఇరుక్కు.పుండారు 

గంప ఎత్తి తీసెను రాముడు 

గంపల నిండా పిల్లలున్నారు, 

తలారులొచ్చీ పాతర దీసిరి 

పాతర నిండా పిల్లలు నాయనా! 

అని వర్ణించిన తీవు, ఒక వైపు అద్భుతాన్ని. మరొక వెపు ఆశ్చర్యాన్ని, 

హాస్యాన్ని కలిగిపాయి. ఆతిశయోక్సి వుండనే వుంటుంది. 

ఆద్భుత ర న్ని సాహిత్యంలోగాక, ఆచరణలో టదర్శినూ* వూరూర 

తిరిగే భిక్షుక గాయకుల్లో 'బుడు బుడుకల' వాడొకడు. ఈతనిని 'డుబుడుక్క-ల 
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వాడూ" అనీ అంటారు. రంగు రంగుల వస్త్రాలు ధరించి, ముఖం చూస్తే జడుసు 

కునేటట్లు బొట్లు సెట్టి జోలెనిండా వేపాకుతో యింటింటికీ వస్తాడు. అవసరమయిన 

చోట తన అద్భుతాన్ని _పదర్శిసాడు. వేపాకు దుస్పి చల్లితే దాని నుండి తేళ్లు బయ 

టికి నసాయి. ఆ అద్భుతొన్ని చూచిన (ప్రజలు భయంతోనో భక్సితోనో వానికి 

కొంత ముట్టచెప్పి పంపిస్తూవుంటారు, 

డుబుడుక్క.లవాని ఈ (ప్రదర్శనలో అది మహాత్మ్యమో, లేక నై పుణ్యమో 

కొని, (పేకకులకె తే అది మహాద్భుతము, ఆశ్చర్య జనకము. 

“శిన గాంధారి కథ యందు బాలరాజు సాము గరిడీల సందర్భంలో : 

“ముందర లఘువున వోరీ 
ముత్తుం రాళ్ల గోతమును గోట జిమ్మెను 

వెనుక లఘుపున వోరీ 

ఏదుంరాళ్ల గోతం ఎడమ కాళ్ల జిమ్మెను 

జారుడు బండ దూకులు జీరుబండ మీదికి 

జీరుబండ దూకులు జారుబండ మీదికి 

గా, సాగింది వర్ణన. బాలరాజు అద్భుత (పలాపాలు, జానపదులకు ఆదగ్శాలై 

నిలుస్తాయి, | 

కొందజు వీరుల గురించి శరీరం గగుర్పొడిచే విధంగా గానం చేసికొనే 

కథాగేయాలలో ఒక చెంప వీర రసము, మరొక చెంప అద్భుత రసము నరిసమా 
నంగా పోషింపబడిన సందర్భాలు వున్నాయి. 

నిజాం పంశ రాజులకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించిన వారిలో పండగ 

సాయన్న, మియ్యా సావు మొదలై న వారు (పముఖులు, వీరిని గుణించి గౌరవంతో 

పొడిన జానపదుడుం= 

'కలీనొల యిండూ దోచే 
గ గు (00 

లేనోల్ల పెండ్రీ జేసే ననీ పొగడినాడు. 
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మియ్యాసావును పట్టి బంధించిన వారికి అప్పటి (పభుత్వం బహుమానాన్ని (పకొటిం 

చింది. ఆతనిని వట్టుకునేందుకు- 

“వచ్చిరోయి జ మెదార్లు = తానతందన తాన 

మియ్యసావును బట 
రలు 

ముందుకే దూకిండు 

పుర దన్నిండు 

ఎన్య3 దూకిండు 

ఏడుగుర్ని వొడ్చిండు 

పక్క.కే దూకిండు 

పదుగుర్ని జంపిండు 

ఒక్కటే లగ్గొట్టి 
వూర న దాటిండు 

4 
శభ శి 

శశతుపులను తృణప్రాయంగా తీసి పారవైచిన ఆతని శక్తి సత్తువలు పాఠకులకు 

అద్భుకాన్ని కలిగిస్తాయి. 

మం(తజలాన్ని చల్లగానే అసలు రూపం మారిపోవడ మో, రావడమా జరిగి 

నపుడు, నీళ్ల మీద నడిచినపుడు, ఆగ్గీలోకి దిగినపుడు, మనిషి గర్భాన పాము 

మొదలగునవి పుట్టి, మాట్లాడి పరిస్థితుల ప్రభావాన మరల రాజకుమారుల గా కాప 

డం, మొదలగునవి యీ అద్భుత రసపోషణలో జానపదులనెక్కువగా ఆకర్షించి 

అలరిస్తున్నాయి. జానపదుల యీ ఆనందంలో (గ్రాంథిక సాహిత్యవేత్తలు అనా 

చిశ్య దోషముల పట్టుటశై యత్నించవచ్చును. కాని వారి యత్నం విఫలమేయగును. 

ఈ అద్భుత రసపోషణలో మనం గమనించవలసింది జానపదుల కల్పనా 

చాతుర్యము, అద్బుత రస వాంఛ, భయభక్కులు, వారి మనస్తత్వ విధానము, వారి 

విశ్వాసాలు మా్యతమే గాని ఛి దాన్వేషణకాదు 

బాలనాగమ్మకథలో మాయల ఫకీరు జాల నాగమ్మను నల్ల కు3 తగ చేయశం, 

తి9గి నల్లకుక్క-ను మనిషిగా చేయడం, పతిప్రతల కథలలో అద్భుతాల, మహిమల 

సర్గనం, తత్వాల్లో ని అద్భుశ సంఘటనలు కొన్ని ఈ రసపోషకాలొతాయి. 
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“వీర శృంగార భయరౌ(ద విస్మయములు 

కలసి భామిని యయ్యెనో .. . అని, 

భాగవతంలో నరకానుర వధ సందర్భంలో సత్యభామను పోతన తలచినాడు. 
నరకాసురుని పైకి బాణపరంపరల గురిపిస్తున్నపుడు ఆమె రూపం వీర, శృంగార, 

భయ, రౌ్యద, విస్మయముల సరస సమ్మేళనమువలె నున్నదట! అనగా సత్యభామ 

ఒకేసారి యిన్ని రసములకు ఆలంబనమయింది. ఇటువంటి రస సమ్మేళన నిష్ప 
త్తని ఏక కాలంలో పోషించిన పా_తలు (గ్రాంధిక సాహిత్యంలో చాల తక్కున, 

నూటికో కోటికో ఒకటిగా వుంటాయి. కాని, ఆదే జానపద సాహిత్యంలో అట్టి 

పా(తలు కోకొల్లలుగా వుంటాయి. కథాగేయాల్లో ని నాయకులు చాలమంది యిటు 

వంటి పా(తలకు (ప్రాణం పోస్తుంటారు. తెలంగాణా ఏ రక థాగేయాల్లో యించు 

మించుగా మొదటిస్థానాన్ని పొందే పండగ సాయన్న గేయంలోని నాయకుడు 
ఒకసారి వీర నాయకుడుగా, మరొకసారి రా దావతారంగా ఇంకోసారి భీభత్స 

మూర్తిగా, వేరొకసారి అద్బుత రసాధి దేవతగో దర్శనమిస్తుంటాడు. ఆయా రన 

పోషణ జానపద సాహిత్యంలో వున్నా, శృంగార, హోన్య, కరుణ, అద్భుతము 

లంతగా మిగతా రస పోషణ జరుగలేదేమో అనిపిస్తుంది. అయినా ఆ వుదాహర 

ఇలు లేక పోలేదు. 

దిజ్యాత సూచకంగా ఆయా రసపోషకములై న గేయాలుదహరిసాను, 

—o000 — 

వీర రస పోషణజలి ; 

సంస్కృత సాహిత్యంలోనూ, తెలుగు సాహిత్యంలోనూ కొన్ని సందర్భా 
లలో ముఖ్యంగా రూపకాలలో కొన్ని నీచ పాయలుగా భావించి. వారిచే వీరోచిత 
కృత్యముల గానీయక, కనీసం వారిని నంస్కార భాషను పలుకనీయక (పాక 
తాదులనే పలికించిరి. జానపద సాహిత్యంలో ఆ భేదం లేదు. ధే భై ర్యమున్న వారెబ 
రైనా వీరులే. నీవవారై నా, ధనవంతులై నా, గద్దెమీవి వారైనా, గద్దెకింది వారైనా 
రతర. న ప్రీలయినా, సత్తువ వున్నవారే క్ 
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'రాజమ్మ' కథలో దొంగలను ఆమె మెదుర్కొనే సందర్భంలో 

“పెటా కొంగునై కే నడుమూకు చుట్టి రాజమ్మా 
చీరె కుచ్చిళ్లాను వెనువెనుకాకు విరిచి కట్టింది, 

జుట్టు విరియాబోసి కనులెజ్టా జేసి రాజమ్మా 

శకి రూపమునై తె దాల్చి యున్నాది రాజమ్మా!' 

దొంగలపై బడింది రాజమ్మ, ప్రై విధంగా సిద్ధపడి. వీర రసోద్దీపనమైన యీ 

గేయం వినేవారికి గగుర్చాటు కలిగించక మానదు. 

ఒకొ్క-క్క గేయం ఒక్కొక్క రసాన్నేగాక, భావనలో మరో రసమును 

కూడా పోషింప జేయగలుగుతుంది; ఈ సాహిత్య (పక్రియలలో. ఒక్కొకచోట 

అద్భుతంగా వర్ణింపబడిన గేయంలో వీర రనము కూడా పోషింపబడగలదు. 

పండగ సాయన్న, రాజామానందిరెడ్డి, ఆజం అల్లీ భాన్, మియానావు మొదలగు 

వారిని గుజీంచిన గేయాలు యిటువంటివే. 

“కొడితే, ఏనుగునే కొట్టాలి, 

తింటే మెదడే తినాలి.' 

అనేది పల్లీయుల దృఢవిశ్వాసం, _పయత్నంచేస్తే గట్టిగానే చేయాలి, గౌరవ[పద 

మైన సుఖాన్ని గంభీరంగా, హుందాగా అనుభవించాలనే పెద్దరికపు భాబస వారిది. 

ఇటువంటి భావాన్నే పంచతం(తంలో సింహరాజుకు ఆపాొచించినారు. 

"కేసరి 

ఆసన్నమైన 

మృక్క-డి మృగంబుల లక్కి-ంపక, 

నిజ ఖర నఖర 

విదారిత 

హస్తి మస్త మస్తిష్కుమ 

కోరును. 

సింహం మృగరాజు, దాని భావన అంతటి ఉదాత్త మైనది మరి జానపదుడీ భావన 

కూడా అంతటి మహోన్నతమైనది. బొచిత్యం, ధర్యనిష్ట, ధ్రైర్యసాహసాల (ప్రదర్శ 
నలో పలీ యునికి సాటి. పల్లీయుడే. 
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ఇటునంటి సందర్భాలలో. 

'కులంబోయినా 

సుఖమైనా దక్కాలి." 

అనే సామెతను సైతఠ వాడతారు. ఇక్కడ కులం బోయినా అనేదానికి సందర్నో 
చితంగా “కష్టాలెదురై నా అనేదే అర్థం, కాని కల(భష్టులగుట అని కాదు. 

ఉదాత్తుతై , ధీరోదాత్తులై ఖో రసావలంబులై న నాయకులెందరో జానపద 
కథాగేయాల్లో వున్నారు. సర్వాయి పావని కథలో పాపారాయుని గుటించి చర్చిస్తే 

“ఈదులు గీస్తే ఈడిగెవాడు, 
కొలుగటికే గవండవాడు, 

(ag) (on) ag) 

కత్రి బట్టితే మేదర వాడు, 

కుండ బట్టితే కుమ్మురవాడు 
మొనగాడి చట్టమొచ్చునా సర్వమ్మతల్లి 

పొశెగాడి చట్టమొచ్చునా సర్వమ్మతల్లి 

'మొనగాడీ చట్టమొచ్చునా 

వూరు కొట్టితే యేమి ఫలమూ 

పల్లె కొట్టితే యేమి ఫలమూ 

కొడ్చె గోలు కొండే కొట్టాలె సర్వమ్మతల్లి 
అంట | (op) 

నలూరు బసీ లు కొటాలె 
ae) టీ (ye) 

బందరూ బస్తీలు కొట్టాలె 

బచ్చిన 'పెట్టీలు కొట్లాలె 
(on) (oe) 

కడప జిలాలు కొటాలె 
(oe) యి 

చందనూరు మాలు కొట్టాలె 

మైసూరు జిల్లాలు కొట్టాలె 

మీసము గిరిగిర తిప్పెసే సరదారి పొపడూ 

om onan ea 
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పట్టుదీ షరాయి తొడిగి 

కుచ్చుల నడికటు. కటి 
09 యి 

అందెల బల్లెం తీసెరా 1 ఆరాయుడూ 

ఇనుప గుండ్లూ చేత బళ్తునే 

వింటిలి దబ్బా చేత బమేనే 

యాట కొడవలి చంకనేసేనే 

సిగను పూవులు చున్చైనే 

ఒళు తకో్యంలు జబనే 
ae! చం 

బైర గడ్డం పొయిలుపాపన్నా 

చింత మాని కాడి కొచ్చేరా 

తొడ నా కల్లు తాగి 

మూడు తుండ్డు తుడుకాకు సీసా 

సారాయి తాగి అరె 

గోలొ్క-౦డ చాయ చూచి 

మీసము గిరగిర దిషప్పెరా + ఆ రాయుడూ 

నేల పల్లటీలు కొనే 

వొప్ల మరచీ వస్తువున్నాడూ 

వీ"ఖ సువ్వల జారుగనుకనే 

తదర్దుతు వున్నాదీ 11 

కత్తుల యొక్క- బారు గనుకనే 

తర్హుతు వున్నాదీ।। 

పన్నెండు కొప్పెర ధనము గనుకనే 

దండుకు పంచెనురా।। 

దండు దళమునే తీసుకొనిగా 

_పయాణమినాడు!। 
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గోలుకొండరేే వర్గీ జాబులే 

తాను దింపినొడు।! 

కా అలానాచి oem ల aa రఉతిప 

రెండు చేతుల పట్టాలు దొడీగి సర్దారి పాపడు 

కార్యానికి దూకినాడుగా దండు మీది కేమి 
గిరగిర మంటా పట్టాలు తిరిగెనే 

కొట్టితేనుగా పడీ వున్నాది (క్రొవ్వి దబ్బాలు 

నరికితేను మరిపడి వున్నాది నాలికె పేగులూ 
చేరు చేరు బంగ్యాకు 1 ముద్దలే భూమిని పడుతాది 
అప్పుడు తిన్నా పప్పు అన్నమే తెప్పలు బడుతుందీ 
యెగిరే వక్క శిరస్సులాకు యెడా నందులేదు 
వాలేటి వో శిరస్సులాకు యెడా సందులేదూ 

యేడు గడియలు యుద్దమాయెను గోలుకొండ మీద 

సర్వాయి పాపని వీరోచిత లక్షణాలను తెలిపే ఈ కథాగేయంలో ఒకచోట వృత్య్యను 
పాసాలంకారము, ఒకచోట స్వభావోక్తి, మరోచోట అతిశయోకి , చోటుచేసి 
కొన్నవి. పాపారాయుని వీర లక్షణాలను పరిశీలించిన సహృదయు లకు పులకింతలు 
కలుగక మానవు. ఉదాహరించిన గేయంలో కొన్ని భీభత్స లక్షణాలు న్నాయి, 
అయినా ఆ ఖీభత్సానికి కారణం పాపారాయుని వీరమే అని పరోక్షంగా తెలు 
స్తున్నది, అందువలన ఆ ఉదాహరణ కూడా యివ్వడ౦ జరిగింది. ఇదేకథా 
గేయంలో పూర్తిగా అతిశయోక్తి ఆలంకారంతో సాగిన సందర్భంలో సైతం ఆ 
అతిశయోకి, కారణం, పాపారాయుని వీరమే. 

ట్ 

ఆబ్బా ఆబ్బా పావడొకాా పేరు చెసే బి బి అగా లు య. 

వూరు పిచ్చుక పొలముజేరదు 

~~ 

1. భంగి -_ ఆకు ; “భంగు =గంజాయి, కావున, భంగు-- ఆకు, 
భంగి -ఆకుగా మారియండవచ్చు. 
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పొట్టి పిచ్చిక వూరు చేరదు 

క్రాంజులూ కారాడు తుండు 

నక్కలు నాట్యము దొక్కు. 

పందులూ పరుగెత్త సాగుగా! వాడేటంశే 

దొంతి కుండలు గంతులేసాయి! వాడేటం కే 

పసిబిడ్డలు పాలు దాగారు! వాడేటం యే 

గురాలు గుగ్గిళ్లు తినవు! వాడేటం యే 

యేనగాలు మేత అందావు వాడిపేరంసపే 

ఢిల్లీ దర్చారొణుకు గోలుకొండ బసీ లొణుకు 

నెల్లూరు బస్తీలొణుకు బందరూ బస్తీలొణుకు 

కడప జిల్లాలొణుకురా వాడి పేరం 

కందనూలు మాలు లొణుకురా వాడిపేరంజే 

మైసూరు జిల్లా లొణుకురా వాడి పేర ౦కే 

చెన్నా పట్టణము వొణుకురా వాడి పేరం పే 

పె గేయ భాగంలో అతిశయోకే వాద్యమయినా వాన్యసిద్ది వీరమే అయింది, 
వూ. 

అందుకే ఈ గేయ భాగాన్ని వీరానికి ఉదహరించడమయిందని తెలిపినాను, 

వీర, శృంగార, కరుణాది ముఖ్యరసాల పోషణలో జానవద సాహిత్యానికి 

అదే సాటి. అనగా మిగతా రసాలలో ఈ సాహిత్యానికి చోటులేదని కాదు. ముఖ్య 

మైన రసాల విషయంలో జానపదుల చొరవ ఎక్కువ, అందుకే ఆ రసాలకు 

సంబంధించిన ఉదాహరణ ఎక్కువగా ఉట్టంకించినాను. దీని తరువాత 

జానపదుల రౌద రస పోషణ ఎట్టిదో కొంత గమనింతాం. 

- o00 ~ 
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రౌ|ద రన వోషణలి : 

ఏ రసాన్ని చేపట్టినా, ఏ యలంకారాన్ని ముట్టినా పట్టిందల్లా బంగారంగాను 

ముటిం దెల్లా ముత్యంగానూ జానపదుల సృష్టిలో రూపొందుతుంది. తాము పూను 
కున్న పనిలో లీనమై తాదాత్మ్య్యతనొంది, కార్యనిర్వహణ చేయగల్గుటయే దీనికి 

కారణము, 

'ఏరుకలి నాంచారి కథలో 

“త్యరలోనె మైసమ్మ తండాల జొచ్చే 

డోధమున పచ్చా బాలమైసమ్మా। | 

పాలు తాగె పిల్లల పట్టి చంపిందీ 

బాల మైసమ్మా 

కాంతల నచ్చట గాబర జేసిందీ 

బొలమైసమ్మా 

ఆర్నూర్ల చలపెయ్య అప్పుడు జంపింది 

బాల మైసమ్మా 

అంబాయంచావులు అప్పుడు బడిపోయె 

బాలమెసమ్మా 

పొలుదాగే లేగల పడవేసి చంపే 

వాలమైసమ్మా 

గుట్టా చెట్టుకు కోడెల్ కూలిపడిపోయె 

చెక్క లకాయెు. ఇప 

(పతిపాదం చిపర వచ్చే 'బాలమైసమ్మా అప్పకి పలననై న వృత్య్యను.పాసతో 
ప థి wu అ a జి జ ఆర పర్షితమయింది మైసమ్మ విహారము. మంత్ర _బరితయైన మైసమ్మ కార కార్యా 

లివి. ఆమె రౌదమూరి యై వశుపులనక, శిశువులనక, స్త్రీలనక, నిరపరాధులనక 
పట్టి కారంగా చంపింది జౌచిత్యాన్ని కోల్పోయి విహరించింది, న్యాయంగాబేసే 

యుద్ధం, దానిపలని మారణకాండ పర్షితమయితే అది వీర విహరమే. కాని, 

యిచట యిది యేక పక్షమైన వరా(కమ (ప్రదర్శన మగుటవలన ఇది రౌాద్రమగు 

చున్నది. 
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“కత్తులు తీసుక నరుక సాగినారు 
మూరెడు మూరెడు కొండ లూనేమి 

నాలుగు గడియలు కొట్టిరే వాని 

తూరుపు దండ్లో తల గొట్టినారు 

పడమటి దండ్లో పుకైను ఫకీరూ 

ఆక్కడ వానిని తలగోసినారూ 

దక్షిణపు దండ్లో పుశ్రైను ఫకీరూ 

అక్క-డా వానిని తలదీసినారూ 

ఉత రపు దండులో పుకైనూ ఫకీరూ 

అక్కడా వానిని తలగొట్టినారూ 

కాల్చి వానిని భస్మము జేసిరీ 

బూడిదంతా జమున గలిపిరీ 

జలము నందు పుపైను ఫకీరూ.... J ee 

మాయల ఫకీరు కథలో, ఒకచోట చంపితే మరొకచోట పుకేవాని కథ, అద్భుత 

రసోద్దీపక మే అయినా, నరుకుట, మూరెడు మూరెడు కండలు రాలుట, తలగొట్టుట, 

తలదీయుట, మొదలగు పదాలు, యిందలి రొద రసభావమల తెలుపుచున్నవి. 

అతిశయోకి. అలంకారము అనుసరిసూనే వుంది. 

—o0o — 

భీభత్స రస పోషణం ; 

ఏరమూ, రౌదము (శుతి మించితే, అవి భీభత్సమే అపుతాయి, వీరులు 

పరసృరము పోరినపుడు గాయాలు, రక కృసావం, చావటాలు మొదలగునవి మామూలే 

ఆపరనయే ఫీభత్సము, 
లా 

మహాభారత గాధను, అందులోనూ యున్దసర్ణన సందిర్భాన్ని మావూరిలో! 

రోకటి పాటగా విన్నాను కొంత స్వభావ వోకి, మరికొంత అకిశయోక్సి అలంకారా 

లకు ఆలంబనము యీ గేయం. 
బ్రతక నాలా నలనరులంక తక ననన నకల శ శ నాజం నాచన లాట ననతగారకుతననతతానతకననాతు పోసు తునకకనిగొటానుకుునరునాలకనడుపుననునన

ానవుతతకునునల మను ననితాలుతామప ననూ నాగానిక కంకర నాకుతా చనన ా సనాకో దయకు టుతతచుతననానయుదతతతతలళుతో 

1. రాచూడలో దయ్యాల రాములమ్మ పాడింది, 
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“కారిన నెత్తుడ్లూ కాలువలు గై 

పేరిన నెతురూ సెంటలు ఆయె 
0 గో Cag) 

చిట్లిన తలసండ్లు చితిమందమాయె 

కాల్లు చేతుల తుండ్లు కందుకాల్ నిండె 

మొండాలు తొండాలు నిండినయి భూమ్మిద 

గద్దలు బోదాలు కలిసాడినాయి. 

నక్కలు కుక్కాలు పీక్కు. తిన్నాయి 

అని చేసిన వర్ణన భీభత్సాన్ని మన కంటిముందు చిత్రం గీసిచూపుతుంది. మహి 

భారత సంకుల సమరాన్ని గుణించి విన్న జానపదుని భావన, వర్షన, యెంతటి 

వుదాత్త మో తెలుస్తుంది కదా! ఈ (క్రింది కథా గేయ భాగాన్ని గమనిస్తే, దానిలో 
స్వభావోక్తి అలంకారం కథను కళ్లకు కట్టిస్తే భీభత్స రసం భీభత్సాన్ని గొలుపు 

తుంది, 

“బండోల్ల కురూమన్న 

బిలపంతుడనూకున్న 

ఎంత రండ జల్మము కొడుకో 

బండోల్ల కురూమన్న! 

గొడ్డండ్లు నూరు కోని 

గాంగట పెటుకోని 
య లు 

సీ తాల నర్కిరి కొడుకో 

బండెల కురూమన్నాః 
య 

కారీన నెత్తురంతా 

కడుపల్ల నింపు కోనీ 

కచ్చీర్లు దిరిగిరి కొడుకో 

బండోల్ల కురూమన్నా! 
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. 

మొదలగు విధంగా వర్షితమయిన యీ గేయంలో కారిన రకాన్ని కడునల్లో నింపడం 

పేరిన రక్తాన్ని పేరుపుల్ల నింపడం, మొదలగునవి, భీభత్స రన పోషకాలు. 

-00౦ — 

భయానక రన పోషణం : 

ముదిలితే ఆది భయానక మగును. పల్లెటూళ్లలో అపుడపుడు 

సహజంగా జరిగే ఉత్సవాల్లో కొన్నిటిని చూచినపుడు, విన్నపుడు పిల్లలకు భయం 

కలుగుతుంది. కేవలం పిల్లలకే గాదు, గుండె నిబ్బరం లేని పెద్దవారు కూడా భయపడి 

పోతుంటారు. 

(గ్రామాల్లో (గామ దేవతల కొలువులు చేస్తుంటారు. వానిలో మైసమ్మను 

చేయడం అనేది ముఖ్యమయింది, నడివూరిలో వుండే మైసమ్మను 'బలి' ద్వారా, 

“ పోలు" ద్వారా సంతోషపరిస్తే వూరినంతా ఆమె రక్షిస్తుందని వారి విశ్వాసం. 

“ఒక్కా దెబ్బకే యెగిరిపడింది ఒకో) తలకాయ 

దొబ్బలు కారెం నోట బటుకొని 
జ్ర యు 

దబ్బున శీగమూగె 

నత్తుర నెత్సిని జల్లుక వూరి నిండ 

వురుకులాడే, 

పోలు ఫోలసి పోసిన రాసులు పొల్లుగాను జల్లె 

శాబుహాకు అనాలి అహాలత ఉత mum ఆజిజాళు 

(గామ దేవతల ఉత్సవాలలో స్వభావోకిగా పైవిధంగా వర్ణితమయిన రూపం 

యెవరికె నా భయం కలిగించక మానదు. అద్భుత కల్పనలకై, ఆ దెయ్యం 
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కండ్లు ఇట్లున్నాయి, పండ్లు అట్లున్నాయి, ఇంత కడుపు, ఇంత నోరని చేసే వర్ణన 

లన్నీ అతిశయోక్తులై, భయానక రసోత్సాదకులే అవుతాయి, 

—~—0Go— 

శాంత రస పోషణం : 

శాంత రన చర్చ (గాంధిక సాహిత్యంలో గొప్పగా సాగినా, ఆ రసాలంబ 

నములయిన కావ్యాలు, ఒకటి రెండు తప్ప లేవనే చెప్పాలి. _పటోధ చం(దోదయం 

లాంటివి మా[తమే యీ కోవకు చెందిన కావ్యాలగును, 

జానపద సాహిత్యంలో శాంత రస పోషకనములై న గేయములు కోకొల్లలు. 

ఇంచుమించుగా జానపద తాత్విక సాహిత్యమంతా ఈ కోవకే చెందుతుంది. 

పోతులూరి వీర[బహ్మం, సిద్దప్పవంటి వారి తత్వాలు, రాకమచెర్ల వెంకట 

దాసు, వడ్డరామదాసు. మన్నెంకొండ హనుమద్ధాను, వేపూరి హనుమద్దాసు పంటి 

వారి కీర్యనలు తెలుగు జానపదులకు ఆదరణ పా(త్రమైనవి. 

మానవుడు భగవంతుని మార్గంలో పడిన పిదప ఆ దిశకై పయనించుట కె 

యత్నిసాడు. సంతోషపడతాడు. తన గమ్యం సమీపిస్తే అమిత సంతోషం, 
గమ్యాన్ని చేరనే చేరిండా, యిక ఆతని ఆనందానికి అనధులే వుండవు అటువంటి 

సందర్భంలో వానికి కలిగేది (పశాంతత. అదే శాంతం. కవీరుదాసు, రామదానుకు 

తారక మం(త ముపదేశించినౌాగట! అపుడాతని ఆనందమునకు అవధులు లేక 

పోయినవి: 

“శారక మం(తము కోరిన దొరికెను 
ధస్యుడ నయితిని ఓరన్నా! 

మీరిన కాలుని దూతల పాలిటి 

మృళ్యుషయని నమ్మిక యున్నా!" 

ఆని, తన కష్టాలన్నీ గచ్జైక్కించే తారక మంత్రము లభించిందసీ, తనకు 

(పశాంతత చిక్కి ౦దని, తన మనస్సు ఆనందమయ డిశకు చేరుకు కని యెంతో 

సంబరపడీ (_పశాంతత నొందినాడు, 
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మానవుడు చూడగలగాలి గాని, తనలోనే మాధవుని దర్శించుకోవచ్చు. 

ఆత్మలోనే పరమాత్మ దర్శన మవుతుంది. సాధన ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. 

యోగ సాధనలో అది సాధ్యమవుతుందట! తనలోనే భగవంతుని కాంచగలిగినపుడు 
వాని మనస్సు ఒక శాంత సాగరమే. 

"సన్నంపూ దిడ్డీ వాకిట 

పున్నమా వెన్నల బైటా 

కిన్నెరాల నాదమ౦టిరా 

యాగంటి లింగా 

వినగ వినగ వింతలాయెనురా!' 

ఇది మార్మిక కవిత్వము. ఆధ్యాత్మిక మర్మాన్ని పూరి గా వివులీకరించడం అంత 

సాధ్యం కాదు. ఇందు హఠయోగ సాధన ద్వారా తెలియదగు తాత్విక విషయం 

చెప్పబడింది. ఆ సాధన సాధ్యమైతే జీవాత్మ పరమాత్మలో తల్లీనత చెందడం 

శాంతించడం, జరుగుతుంది, 

“నే జూసినానే 

(బ్రహ్మము నాలో 

నే జూసినానే! 

సర్యబహ్మ స్వరూపాన్ని తనలో తాను చూడ జాలిన పిదప వారి స్థితి పరమానంద 

శాంత సాగరంలో ఓల లాడడమే అగును. కావున ఈ విధమైన తత్వాలు శాంత 

రస స్ఫోరకముగా పోషింపబడినయి. కొన్ని ఆధ్యాత్మిక తత్వ గీతాలు నిశితంగా 

పరిశీలిస్తే అవన్నీ ఆధ్యాత్మిక గూఢోక్సులే. - 

ఈ విధంగా అలంకార గత నవరస పోషితమయిన పల్లె పదాలను సాధ్య 
మయినంతవరకు పరిశీలించుట జరిగింది. కొన్ని రసాలకు యెక్కువ ఉదాహరణలు 

మరి కొన్నింటికి పరిమితమైన ఉదాహరణలు చూపుట జరిగింది ఇది లభించినంత 

మటుకు భదపరుచుకొన్న జానపద సాహిత్యం నుంచి స్థాలీపులాకంగా చూవటమే 

గాని వేరుకాదు. లభించిన అపార జానపద సాహిత్యాన్ని వెలికితీయ గలిగినప్పడే 

సమ(గత, సంపూర్ణత సాధ్యమగును, దీని ఫలితంగా జానపద సాహిత్యంలో నప 

రసానుగుణ్యమైన అలంకార నృష్టికి కొరత యేమాతం లేదని నిరూపితమయింది 
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అలంకారానికి అలంకొరమూ, రసానికి రసమూ, సమపాళ్లలో కూర్చోబడి, 
(దాక పాకంలో వెల్లి విరిసిన జానపద సాహిత్యం జానపదుల సర్వాంగ సుందర 
మైన సలక్షణమైన సాహిత్యనృష్టికి సాహిత్య సిద్ధికి నిదర్శనము. మిగతా 
సాహిత్య సౌధాలకు సోపానం. 

జానపదుల అలంకార సృష్టి, వారి అలంకార గత నవరస పోషణా నైపుణ్య 
మును కొంతవణకు సరిశీలించుట జరిగింది. జానపదుల మనో పవృతీ అలంకార 
(పన్ఫత్తితో యెట్లా ముడివేసుకొని వుంటుందో, అలంకార తత్వంతోడి జానపదుల 
మనస్తత్వం ఎలాంటిదో కొంత పరిశీలించాలి. ఆ పరిశీలన జరిగినప్పుడే ఈ పరి 
శోధన (వణాళిక న్ఫూర్మిపంతమయి సంపూర్ణ న్వరూపమును నొందగలదు. 
ఆందుకని జానపదుల ఆలంకార గత మనో(పనృత్తులను కొంత పరిశీలిం తాము. 







పల్లీయ మనః (పవృతి 

“సీ స్నేహితుని పేరేమిటో చెప్పు, నీ వెటువంటివాడవో నేను చెబుతాను" 

అనేది చమత్కార వాక్యంగానే కనిపించవచ్చును, కాని అది అక్షరాలా యదార్ధమైన 

వాక్యము. స్నేపొతుడెట్టివాడో, అతడు అటుపంటివాడే అవుతాడని అర్థం. మనకు 

తెలియకుండానే, మనివంటి మనస్తత్వం గలవారితో స్నేహితం శేస్తుంటాము ఆ 

తరువాత పోల్బిచూ స్తే మన స్నేహితునికి అన్నీ మనవంటి గుణాలే వుంటాయి, ఇది 

మానవ మనసృత్వములోని సహజ గుణము. 

పల్లెటూళ్లలో చేను కలిసే చోటగాని, కోతల కాలంలోగాని, నూర్చిడి సంద 

ర్భంగా గాని, చివరికి మంచినీటి బావి తోవలో గాని, జనం గుంపులు గుంపులుగా 

కదులుతూ, తమ తమ పనులు చూసుకుంటూ కనబడతారు. ఆడవాళ్లయితే ఆత్తల 

వయస్సుగల ముసలి వాళ్లంతా ఒక గుంపుగా, కోడళ్ల పయసుగల యుపతుఖం౦తా 

ఒక సమూహంగా, ఏదీ తెలియని పయసులోనున్న బాలికలంతా ఒక గుంపుగా కూడి 
చర్చించుకుంటాము. మగవాళ్ల యితే, తొతల వయసు వారంతా ఒకచోట, తం(డు 

లంతా, మామలంతా ఒకచోట, అల్లుళ్ల యీడు వారు యింకొకచోట, కురకారంతా 

మరోచోట గుమిగూడి తమ మువ్వ ముచ్చటల గురించి, సాధక బాధకాల గుణించి 

చర్చించుకుంటారు, కోడళ్ల గడుసుతనాన్ని గుజించి అత్తలు చర్చిస్తే, అత్తల 

ఆరళ్ళ గుజించిన చర్చ కోడళ్లకు శీర్షిక అవుకుంది. అ్లే మగ వారి విషయంలో 
కూడా, మనస్తత్వాలక నుగుణంగా, కఠిసి కోవడం, చెర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. 

కేపలం మానవులలోనే కాదు సమస్త ప్రాణి కోటిలోకూడా యిటువంటి మనస్త త్వమే 

వుంటుంది. సుమారుగా ఒకే వయసుగల జింకలన్నీ ఒకచోట గుంపుగా వుండి, 

ఒకేచోట మేసి నీరు తాగి జీవితం సాగిస్తుంటాయి, ఇక చీమల ఐకమత్యాన్ని 

గుతించి చె వృనవసరమే లేదు. నదీ _పవాహాదుల దాటపలసి వచ్చినప్పుడు గండు 

చీమలన్నీ కలిసి ఒక బ౦తిలా యేర్చుకతాయి, దొర్లుతూ, దొర్లుతూ ఆ బంతి 

లాంటి చీమల సమూహం [(పవాహ ౨లో పడీ ఏబివాలు ఒరవిడికి తముకౌని, యీది 
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ఆపలితీరం చేరడాని క్రై యత్నిపాయి. ఈ యక్నంలో సగానికి సగం చీమలు నీళ్ల 

పాలయి పోతాయి. మిగిలినవి విజయాన్ని సాధిపాయి. అం'పే తమ జాతి విజయం 

కొజకు తమ (ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయక బలిపెట్టగల ధీర మనస, త్వం, 
జాతీయ తత్వం, ఆ చీమలకుంది. చీమలకే కాదు, (పతి ప్రాణి సహజగుణమే 
అది. ఆ కోవలో మానవుల మనస త్వాన్ని తెలిసికొనుటయే, చర్చించుటయే, 

మానవ మనః (ప్రవృతి. 

వ్యక్తుల పరస్పర (ప్రవర్తన, వారి మనః్యప్రవృత్సి విషయ విజ్ఞాన శాస్త్రమే 

సామాజిక మనో విజ్ఞానము. వ్యక్తుల మనో వికాసము గుణించి, వాళ్లలో కలిగే 
పరివర నలను గుజీంచి వారి పరస్పర (ప్రవర్తనలు (పతిఫల చర్యలు, వైఖరులు, 

ఊహా కల్పనలు, ఆలోచనా విధానాలు మున్నగునవి వివరంగా చర్చించుటయే 

సాంఘిక మనో విజ్ఞాన శాస్త (ప్రధాన లక్షణం. ఇటువంటి అభిప్రాయాలను 

పాశ్చాత్య సాంఘిక మనోవిజ్ఞాన వేత్తలు కూడా వెలిబుచ్చినారు.* 

వ్యకి మనస త్వం వాని (ప్రతి కదలికలో, (ప్రతి మాటలో, చేష్టలో స్ప 

మవుతుంది, ఎంత దాచుకుందామనుకున్నా వాని అభిప్రాయాన్ని మాటలే ప 

యిసాయి. దానివలన వాని మనస్తత్వ విపరాలు బయటపడతాయి. 
ఏ8 92% 

(వస్తుత మన భారతదేశం, నూటికి ఎనుబది శాతం కన్న యెక్కువగా ప ల్లెలతో , 
ఆ పల్ళెలన్నీ అద్దంవంటి మనసుగల జానపదులతో నిండి వున్నది. (పస్తుత సంవర్భా 

నికి అనుకూలంగా సాంఘీక మనస్తత్వ పరిశీలన, అంటే జానపద మనస్తత్వ 

పరిశీలన అనియే చెప్పాలి. జానపదులనగానే కేవలం పల్లెపజలనే సంకుచిత భావన 

(పచారంలోకలదు. జానపద మనస్తత్వం గలవారు పట్టణాలలోకూడా వుండవచ్చును, 

జానపద మనస్తత్వం లేనివారు అక్కడక్కడ పల్లెటూల్లలోనూ వుండవచ్చును. 

మన సాంఘిక ఆచార, వ్యవహారములు, అలవాట్లు చాలమటుకు జానపడ రీతుల 

క్రిందికే పస్తాయి. మన సాంఘిక జీవనంలో ఆ రీతులు మిక్కిలి బలంగా 

చోటుచేసికొ న్నాయి. పల్లీయులు (జానపదులు) స్వయంగా అనూచానంగా జీవితంలో 

ఏర్పరుచుకొన్న అలవాట్లు ఆచారాది ప్యపహారాలు జానపద రీతుల నబడుచున్నాయి. 

1. డేవిడ్క్రౌచ్, రిచర్ష్ యస్ (కచ్ ఫీల్డ్, ఎగర్టన్ ఎల్ బెలాచి, మొ|వారు. 
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సమగ్రమైన పల్లీయ మనస్తత్వ పరిశీలనము యిట అ(ప్రస్తుతం. అయినా 

అలంకార సృష్టి అందలి పుష్టి సంబంధంగా పల్లీయ మనః (ప్రవృత్తిని యథో 

చితంగా పరిశీలించుటయే ఇట (పస్తుతాంశం. 

పల్లీ యులు అందరూ ఒకటే ఐనా వృతి రీత్యా వారిలో కొన్ని విభాగాలు 

కనపడవచ్చును. యజమాని. సేవకుడు, యజమానురాలు, సేజకురాలు, రైతు, 

పసుల పిల్లలు, మొదలగు విధంగా వారిని విభజించవచ్చును, ఆయా సందర్భాలలో 

వారి హృదయాలనుండి వెలుపడిన గేయాలలో వారి మనస త్వాలతోడి అలంకార 

[పవృతి యేవిధంగా వున్నదో గమనించవలసి యున్నది 

(గాంథిక కపులు తమ రచనలలో ఉపమానాలను, కవి సమయాలను ఊహో 

లోకాలనుండి కాని అంతకు ముందున్న (ప్రాచీనుల (పయోగాలనుండి గాని 

(గహించడం౦ జరుగుతుంది. ఊర్వశీ. రంభలు, దేవలోకాలు, అమృతం, ఆకాశ 

సరోపరాలేకాక, ఒకోసారి పూహశే అందని పోలికలు చెబుతుంటారు. అవి సాధా 

రణ స్థాయిలోనుండీ పాఠకుని కయితే తికమకయే కలిగిస్తాయి. జానపద కవి ఆ 

విధంగా గాక, తన పరిసరాలలోని పస్తు సముదాయాన్ని చూచి, అనుభవించి వానినే 

అ(పయత్నంగా తన కవితలో ఉపమానాలుగా వాడుకుంటాడు. ఆ విధంగా వాడు 

కోవడం పలన కివిత్వానికి సహజ సుందిరత సిద్ధిస్తుంది. చెప్పదలచిన భావం 

సుస్పష్టమవుతు౦ది. 

ఈ సందర్భంగా జానపద సాహిత్యంలోని అలంకార గత మనస్త త్వావి 

ష్య్కరణము ఎట్టిదో రకరకములై న పల్లె ప్రజలు ఆయా సందర్భాలలో ఏ విధంగా 

ఉత్తేజం సంది తమ మనోగత అలంకార (పవృత్తిని _పదర్శిస్తున్నారో సోదాహ 

రణగా చర్చించుకుం దాము. 

—0600— 
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కర్షక మన; _పవృత్తి 

కర్షకుడు వ్యవసాయ జీవనంలో మిక్కిలి శ్రమిస్తూ మోట కొడుతూ. 

“4౩ శం శేం శేరి 

శెరి గుమ్మడీ = నా 
మోట పేరె మోహనాంగీ 

రి గుమ్మడీ: 

బిల్ల పేరె భీమ రథము, "సేం 

మోట బాట పేర (బహ్మరథము, టు 

నా దాప టెద్దు ధర్మరాజు, "ఫేం 

నా వొల్చ బుద్దు వొన్నెలాడీ,' శేరి. 

అంటూ పాడుతుంటాడు. ఆ మోటమే వానికి మీవానాంగివలె తోస్తున్నది. కర్షకు 

నికి తన మోటయే ఆకర్షకం౦గా, అందనుయిన యుపతిగా తోస్తున్నదట : అందు 

నలన నిరంతరము దానితోనే వుంటూ అతడు లోక క్షేమానికి పాటుపడతాడు. వాని 

బొకఠ్య్థాన పేరు 'బోడ్డుగిన్నె' ఇంధలో యెంతటి జొన్నత్యం చోటు జేసికొన్నదో 

గమనిస్తే తెలుస్తుంది. పల్లెటూళ్లలో చిన్నపిల్లలకు బొడ్డు గిన్నెలలో అన్నం మెత్తగా 

చేసి ఉగ్గు తినిపిస్తారు ఆ బొడ్డుగిన్నెతో మన రైతు బొక్కెనను పోల్చుచున్నాడు. 
ఆంచే వాని బొక్కెన ఆడితే పసిపిల్లల బొడ్డుగి'న్నెలు నిండేవి. పసిపిల్లల బొడ్డు 

గిన్నేలే కాదు పెద్దల కంచాలు నిండేది కూడా అప్పడే, అందుకే వాని బొక్కెన 

లోకానికంతటికీ బొడ్డుగిన్నె. (పపంచమంతటికినీ కడుపునిండా అన్నం పెడు 
తున్నది కర్షకుడే, అతని ఉదాత్త మనః (పపృత్తికి ఇదొక చక్కని నిదర్శనము, 
మోట బాట పేరే (బహ్మరథమట ఈ మోట బాటలోనే సాగితే. అది (పవంచానికీ 
శుభదాయక మనీ, అందయా పష్యపసాయానికి తగిన (పాధాన్యత నివ్వాలనీ, వానిని 
సమాదరించాలనీ, అతని అభిలాష. అది నెంవేరి రైతుకు, కర్షకువకి స వాజంలో 
అత్యున్నత గౌరవం లభించేది యెన్నడోః। 



825 జానపదంలో అలంకార 

ఉపమా, రూపక ఛాయలలో నడ చిన ఈ గేయంలోని పోలికలన్నీ పల్లీయుని 

నిత్యజీవిత సంబంధి సస్తువులే. పరిసర సన్నివేశ కల్పనలే. (బతుకు వానితోనే 
సాగుతుంది. త(త్పభావం అతని మనస్సును నియం (తిస్తుంటుంది. 

“అరువు దప్పి ఆరుక సేను కొయ్యరాదురా 

ఇట్ల 
రండ ముండ సావు నం సెయ్యరాదురా 

వానవొచ్చె వొర్దలోన వుండరాదురా 

జట 
ng) 

నీళ్లలోని సొవుసం నెయ్యరాధురా 

శెట మీది పాలపిటను కొటరాధురా 
ne) వ రు 

బాల రొమ్ము ఆడిదాన్ని పట్టరాదురా। " 

సమయానుకూలంగా మా(తమే 'ఆర్క' సేను కొయ్యాలి అలా కోయక౦పే అ. 

నష్టాలేమిటో అనుభవించిన రైతు కొక్కనికే తెలుప్తాయి. తెలిసిన ఆ యనుభవాన్ని 
ఆధారంగా గైకొని, రండముండతో సావుసం (సహవాసం -స్నేహిత౦ం) చేస్తె నష్టం 

కలుగుతుందని దృష్టాం తాన్ని చెప్పినాడు. చెప్పిన దృష్టాంతాలు పరిసర గతములే. 

నిత్యము దృష్టిలో మెదిలేవే ఆ మెదిలినవన్నీ ఆతని బుదడును కదలించేవే, ఆ 

కదలికలోనే ఆ కర్షక మనః (పవృత్కి అలంకార గర్భితంగా ఆవిష్కృృతమయిం౦ది 

పల్లీయుని అనుభవ పూర్ణమయిన హృదయం నుండి వెలువడి సామెతలు 

సెత౦ం వాని అలంకార గత మనో (ప్రవృత్తిని తెలుపుతుంటాయి. మచ్చుకు కొన్ని- 

“పసి నిమ్మ పండోలె (ప్రాయముండాది' 

“ఈ పిందె మీ వొదినె పలువరుస బోలు" 

“ఈ మొగ్గ మీ వొదినె కనుబొమల టోలు 

“బె దూడలాగ వెరి చూప్పులేల' 

“నీ బండి కుండాలి నా యెద మీది రొమ్ములు" 
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మొదలగునవి కొన్ని సామెతల వలెనుండి గేయాలలో చేయబడిన (ప్రయోగాలు, 
ఉపమా, రూపకము మొదలగు అలంకారములు వీనియందు సన్నిహిత (పకృతిగత 

ఉపమానాలతో పోషింసబడిన సౌందర్యం పాఠకులను అలరింపకపోదు, కనులకు 

కట్టినట్టున్న సజీవమైన ఈ ఉదాహరణలను అనుభపమున్న రైతు మాత్రమే చెప్ప 

గలడు. 

స్యవసాయ సంబంధ విషయాలు, నైతిక సంబంధ సూత్రాలు పొదివించిన 

గేయాలేకాక, శృంగారాది వర్ణనలున్న గేయాలు సైతం, పరిసర వస్తువుల తాదా 
త్య్యంనల్ల వెలువడిన ఆలంకారాల్లో పల్లీయుని మనస్సు శిరీష కుసుమ వేళశలంగా 

య a (se) 

కన్సట్టును. ఈ |క్రింది నాయికా నాయకుల నంభాషణాత్మక గేయం పరిశీలింతాంం 

“ఎదురూ సూసి, యెదలు నొచ్చె 

తలుసూ కుంటె తలలూ నొచ్చె 

విత్త నాల వొంటి కనులకూ 

నా సామి రంగ: 

సొమ్మాసిల్ల నిదురా లొచ్చెరా!' 

పలీయ నాయకుడొకడు, నాయిక కోసం సంేత స్థానంలో ఎంతోసేపు ఎదురు 

చూచినాడు. ఆమె రాలేదు. చూసి చూసి పాపం అతని కనులు, అవీ విత్తనాల 

వంటి కనులు అలసిపోయిననట. కన్నులకు విత నాలతో పోలిక కొల్చించడ ౦ 

జానపదకవికే చెల్లింది. ఉన్న ధాన్యం నుండి (శేష్టమైన వానిని వేరుచేసి విత్సనాల 
కోసం భద్రపరుస్తారు. అంటే (శేష్టమైన ధాన్యమని భావము. తన కనులు ఆందిలి 

లోలోతులు కూడా (ేష్టమైనవి; అందమైనవి; అమలినమైనవి. (పణయోపాసనలో 

చేది వేచి అలసిపోయినవి! ఆ నాయిక రాలేదని, అవి విరహతప మై సొమ్మసిల్లి 

నవి! ఆమె మాగత్రము రావడావికి ప్రయత్నం చేయలేదా! చేసింది; ఇచ్చిన మాట 

(పకారం. జరిగిందేమిటి? 

“ఢిల్లీ మీద దీపం బెట్టి 

దిడ్డీ గుంట వొతా మం పె 
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పాపాకారి బావా గారురా 

నా సామీ రంగ 

పామూలోలె పండీనారురా!' 

చీకటి పడింతర్వాత పతామనుకున్నది. కాని ఆమె బావగారు పాములపలె దారి 

కడ్డంగా పడుకున్నారు. వారిని దాటి రాలేదాయె. దాట యత్నిసే. పొరపాటున కాలు 

దాకినా, వారికి మెం కువ కలిగినా, కోపంగల బాపలు బుస్ఫువమని లేచి, కస్సుమని 

కాటేసేవారు. అందుకని రాలేక పోయితినని గూఢోత రంగా సమాధానం చెప్పి, 

తాను నిరపరాధినని చెప్పింది. బాటకు అడ్డంగా పఠడిన పాములను జూచి యెంత 

భయపడతామో, ఎంతదూరంగా వెళతామో, యెలా తప్పించుకుంటామా సుని 

తంగా గమనించిన వారికి మాత్రమే యీ పోలిక సాధ్యపడుతుంది, 

"ముండ్ర రీతీగ చండ్లు మందుకు పొడిచినాపు 

చండ్ర నిండ పొలు నిండీ 

ముండ్ల రీతి పొడిచినావి... అలో 

శతు ఊళ ఈలా జూ అతత 

(గ్రాంధిక సాహిత్యంలో వుండే “నిక్కు కులము" లను సమాసానికి స్పష్టత వుండ 
దనే చెప్పాలి. కాని జానవదుని చేతిలోపడిన రూపం, సజీవమైన పోలికలతో, 

జీవం పోసికొని, న్వస్వరాపం దాల్చుతుంది. దుళ్లవలె కొశ్చెగా ముందుకు 

పొడుచుకు వచ్చిన రూపానికి వర్ణన యిది. సునిశిత పరిశీలనతో తప్ప యిట్టి వర్ణ 

నలు పోలికలు, సాధ్య పడేవి కావు. జానపద కవి చెప్పదలచిన పస్తుపు యొక్క 

ధర్మం తన పరిసర వస్తువులలోనే అనుభవై క వేద్యంగా ముడివేసికొని చెప్పగలు 

గుట అపూర్వము. దీని ద్వారా వాని శృంగార మనః (పప్ఫక్తి ద్యోతక మౌతుంది, 

“సిక్కిం నావే గురువా సిక్కాంల పిట్టోలె, 

దక్కినావే గుకువా దాప కెడ్డోలె. 

నిస్సహాయురాలుగా తన చేతి చిక్కిపోయిన స్తీని సిక్కాం (పలల పిట్టవలె, 

తనకు లభించిన అందమైన శ్రీని 'దాపటి యెద్దు సల భావించుకశోసడ్రం, జొనపదు ల 

భాఎనా బలానికి గీబురాయి. భాఎనాత్మక మైన ఆ _బకుకు నిత్య సత్యమె సహజా 

అంకార శొౌభీతమె అలరారుట లెస్స 



జానపద౦లో ఆలంకారర 878 

(స్త్రీల మనః (పవృత్ని 1 

పరిసర (పకృతి నుండే పాఠాలు నేర్చి, రమణీయ కవితలల్లుట పల్లె (ప్రజ 

లందలి సొత్తు, ఈ యత్నంలో పురుషులనకుండా, స్ర్రీలనకుండ, తమ వంతు 

నెరవేరుస్తుంటారు, పురుషుల మనస్తత్వాలు తెలిపేవి కొన్ని గేయాలయితే స్త్రీల 
మనస త్వాలు, విశ్వాసాలు తెలిపేవి మరికొన్ని గేయాలు : మచ్చుకు= 

“అడ లకుము లక్ష్మణా 

జడువేల నిప్పుడు 

మిమ్మన్న మాటలు 

అనుభపం బయ్యె 

చేసిన పాపమ్ము 

వండిన చద్ది 

కుడుపక పోవయ్య 

కొంత కాలముకు." 

లంకలో సీత ఆగ్ని (పవేళం చేస్తున్నపుడు లక్ష్మణుడు వణకుతూ భయంగా చూస్తు 

న్నప్పుడు, సీత లక్ష్మణునితో అనిన మాటలివి. మాయలేడి వెంట రాముడు వెళ్లి 

దానిని పడగొట్టినాడు. పడుతూ పడుతూ అది రాక్షసుడై , సీతాః లక్మణా: అని 

అరచింది, అది విన్న సీత రామున కాపద కలిగిందేమొ, వెళ్లిచూడమని చెప్పింది; 

లక్ష్మణునికి. రామునికి ఆపద రాదు, రాలేదు, అందుకని నేను వెళ్ళ నన్నాడు లక్ష్మ 

ణుడు. దానికి సీత నిష్టురంగా మాటాడి, లక్ష్మణుని బాధపెట్టింది. తర్వాత తన 

తప్పు తెలిసికొన్నది. తాను తప్పుచేసింది కాబట్టి అనుభవించక తప్పదు అనుభ 

విస్తున్నాను. ఆంతే, నీవు బాధపడవద్దని లక్ష్మణునకు నచ్చచెప్ప ల ఈ 
విషయమే పై గేయంలో కలదు. 

“ఎవరు జేసిన కర్మ వారనుభవింపక 
ఎపరి'కై నను తప్పదనా!' 

అనేది పల్లె (ప్రజల సంపూర్ణ విశ్వాసం. గృహిణుల విషయంలో యిది నిత్య 

సత్యం. 
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ఇంటిలో వండిన చద్ది రుచి యెలావున్నా, తినవలసినదే, ఇది యిల్లాలు 
౧ 

యెరిగిన సత్యం, పల్లె (పజలకు తెలిసిన పరమ సత్యం. అందుకే దాన్ని దృష్టాం 

తంగా తీసికొని, జేసిన కర్మఫలము మంచిదై నా, చెడైనా, అనుభవించక తప్ప 

దనే నీతిని వివరించినారు. కర్మ సిద్ధాంతంమీద, భగవంతుని మీద, సీతినిజాయితి 

మీద, స(తపర్శనపైన పల్లె (పజల కెంతటి నమ్మక మో (పేమో, విశ్వాసమో 

'పై గేయంవల్ల తెలుస్తుంది, 

దృష్టాంతాల౦కారము ఆర్జాంతరన్యాస సప్ప పోకడలలో నడచిన ఈ గేయానికి 

వండిన చద్దిని తినక తప్పదనే నామెతను, అనుభవ పూర్వకంగా (పయోగించుట 

పల్లీ యులశే చెల్లుతుంది, 

“సల్లెన నీల్లెన సద్ది బువ్వైన 

బాటంటి వొయ్యేటి పాంథులకు బోసి 
సల్ల బరిచే తల్లి నల్లన్ని తల్లి 

మేలు జేసే తండ్రి మెచ్చైన తండి." 

పల్లె పడుచుల జీవితాలకు, మనస్త క్వాలకు అద్దం పపేవి యిటుపంటి గేయాలు. 

పల్లెటూరు స్త్రీలు తమ యింటిలో కమ్మని క లున్నపుడు, ఎవరై నా, వాటిని 

రుచిచూస్తే బావుండును కదా! అనుకుంటారు, చేసిన ఆహార పదార్థాలను ఇతరు 

లకు పెట్టి సంతృప్తి పడతారు వారు. అందులోనే వారికి ఆనందం. మంచినీక్లో, 

మద్జిగనీళ్లో, సద్ది అన్నమో, యింటిలో నున్నదేడో, వీద సాదలకు, అలో 

జం పెట్టగలుగుపే గొప్పతనంగా భావించే పల్లె స్రీల ధర్మనిరతి యెంత 

టిదో, తోచక పోదు. ధర్మనిరతి, అనురాగం, పాపభీతి, వీద సాదలందు సాదర 

' పూర్వక వాత్సల్యము; సహకారగుణ౦, మొదలగునవి పల్లీయ మనస్త త్వాన్ని (పత్యే 

కించి తె + పునట్టివి, పోతన మహాకవి చెప్పిన- 

“అన్నమైన త్యక మైన తోయంజై న 

శాక మెన తనకు జరుగు కొలది 
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అతిథి జనుల కడ్డమాడక యిడ రేసీ 

లేమ, వారు పుడమి లేని వారు,'4¢ 

అనే పద్యాన్ని అక్షరాలా అమలుపరచేది జానపదులే. 

“కాని వారితోను కొవించు చెలిమి 

కటైవిరిచి పోయిని పెట్టి నట్టుండు 

అయిన వారితోనూ కావించు చెలిమి 

ఆకు మడచీ మడత పెట్టి నట్టుండు 

కాని వారి మాట కి ౦ట్లోది సలుసు 

(పాణం టోయిందాక పక్కలో పోటు 

ఆయుస్సు మూడినా ఆకు చినిగినను 

బతికించు వారెవరు అతుకు వారవరు 

nema 

అని గానము చేసిన ఈ విధనము జానపద స్త్రీల ఉదాత, తను చాటుచున్నది. కాని 

వారికో చేసిన చెలిమి యెట్లుంటుందో తెల్చుటకై తీసికొన్న ఉదాహరణలు మాత్రము 

అనుభవించిన వారికి తెలుస్తుంటాయి. అయిన వారి (మంచి వారి తో వేసే 

చేహము కూడా యెంతసులభమో, సుభగమో వివరించింది. ఆకు చినిగితే అతుక 

లేరెపరూ, ఆయువు మూడితే ఆపలేరెవరూ, అనేది యెంతటి అనుభవం పండిన. 

మాటో గమనించపచ్చును. నిసర్లమైన నిత్యానుభవాన్ని మూటగట్టి పె పాట పల్లీయ 
ముం శు రు ళం 

మనో విశ్లేషణతకు అద్దం పట్టింది, 

“మాయత బిడలు బ్యరె పఢడ్లల్లు 
అవి ౮30౧౧ సగ 

మాయమ్మ బీ డైల్లు సెక్కు బొమ్మర్లు 

మాయత కొడుకులు డున్న పోతులు 
ఇటీ భి (ap) 

మాయమ్మ కొడుకుల్లు ఎలమ దోరలు 
(ag) 

1, భాగవతం 8.467 పోతన, 
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తల్లిగారి వంక వారిని పొగడుతూ, అత వారి వంక వారిని గేలీచేసూ ఉండడం 

వంటివి శ్రీల మనోవైైఖరులను తెలుపుతుంటాయి. ఇట్టి వైఖరులు మనస త్వావి 
ష్కరణకు దోహద మౌతుంటాయి. 

“అత్త వారింట సకల భాగ్యంబులున్న 

మగని మీదిను తన కెంత మక్కువున్న 

ఆడపడుచు అమ్మగారింటిపై గల మక్కువ చేత అత బిడ్డలను బరెపడ్డలంటుం ఏ, 

అమ్మ బిడ్డలను చెక్కబొమ్మలంటుంది. ఆపే, అత్త కొడుకులు దున్నపోతులు, 

అమ్మ కొడుకులు వెలమ దొరలు, అత్త కొడుకులన్నపుడు, తన భర కూడా, 

అందులో రావచ్చును అయినా లెక్కచేయక పాడింది. కొందటీకి అత వారింటిలోని 

దుర్భర జీవితంవల్ల యేర్చడే మనోవై ఖరులు యిశ్తై సత. 

దృఢంగా వున్నారనేటందుకు 'బిరెవడ్డ'ను పోలికగా. బక్కపలచగా 

వున్నార నేట ౦ దుకు 'చెక్కబొ మ్మను' సాదృశ్యంగా గై కొనుటపలన పరిసరాలు తెలిసిన 

ఉపమానాల పైన పల్లె (పజల కెంత మోజొ, ఎంత అధికారమో తెలుసుంది, 

అప్పగింతల పాటలలో, తమ కూతురును "మల్తీయా పూవోలె మేంబెంచీ 

నాము, అని ఆ పరుసలో, అరటి ఆకు బంతిపువ్వు, మొగిలిపువ్వు, మొదలగు 

పరిసర వస్తుపులనే ఉసమానాలుగా (గహించుటన్నది నిత్య సాదృశ్య వసువర్లనకు 
ఆలి అ లై 

నిదర్శనం. 

“వాన కురునాలేదు మొగులొ ఢ్లలేదు 

అమ్మ మన వాకిట్లో 

అమ్మా మన వాకిట్లో వొర్ల లెక్కడివే? 
క. (a) 

నుపు పొయి పొరుగింట్ల 

పండకుం "పె కొడుక 

నీ యాలి సోక మ్మోయి 

నీయాలి సోకమ్ము వొర్దలై పారె,' 
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పల్లీయ కౌటుంబిక స్రీ మనస త్వానికి ఇదొక మంచి ఉదాహరణ, ఆమె కొడుకు 

వ్యభిచారి. అపుడపుడే సెండ్రయింది. నయసులోనున్న భార్యను ఇంటిలో విడిచి 

ఆయన రా(తంతా బయట తిరిగి, ఉనయం ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటిముందు వరద. 

ఆశ్చర్యం! రా(శి వర్షమే రాలేదు గదా: ఈ నర దెక్కడిది? అదే విషయం 

తల్లితో= 

“వాన కరువలేదు మొగులొడ్డ లేదు 

అమ్మ మన వాకిట్ల వొర్డ లెక్కడివే?' 

అనీ ఆడిగినాడు, 'రా(తి క భార్యను విడిచి, పొరుగింటిలో నీదురి౦చినావు 

(వ్యభిభరించినావు) అందుకనీ నీ భార్య ర్యాతంతా దుఃఖించింది. ఆమె కన్నీరే ఈ 

విధంగా పరదలు కట్టిందని ఆ తల్లి సమాధానం చెప్పింది (అతిశయోక్తి). 

మితిమీరిన తిరుగుడులకు మరిగి, తమ జీవిత సహధర్మచారిణిని బాధపెట్ట 

డమేకాక, తమ ఆరోగ్యాన్ని సంపదను పొడుచేసికొనే పుకుమల మనస, శ్వము, 
తమకు సర్వస్వమని నమ్ముకొని వచ్చినపుడు, భర ఈ విధంగా అన్యాయం చేస్తే 
నిస్సహాయస్థి కిలో పుండి, దుఃఖించే శ్రీ చిత్త వృతి, పాపం, తన కోడలికి సుఖం 

దక్కకుండా పోతున్నదనే ఆవేదనతో మెక గా కొడుకును మందలించి వానిని దారిలో 

పెట్టి, కొడుకూ కోడలి నొకటి జేసి, సుఖపెశదామనే, అత్తగారి ఆవేదన ఈ 
గేయంలో సుస్పష్టమవుతున్నది. 

భార్యను వదలి భర్య బయట తిరిగివస్తే, భార్య, కన్నీటి పర్యంతమై కడప 

దాటదు, కాని స్రీ బయట తిరిగి వస్తే పురుషుడు తాండవంచేసి, తన్ని తగలేసాడు. 

ఈ విపరీత నడవడిని ఎవ్వరూ సహించకూడదు. 

స్త్రీ ఒక అత్తగా, తల్లిగా, భార్యగా, చెల్లెలిగా, బిడ్డగా, సాగించిన జీవితం 

లోని ఆయా స్థాయిలోని మనస్తత్వాన్ని స్టాలీపులాక న్యాయంగా (గహింపవచ్చును. 

శేషాలంకారంలో నియత శృంగార ధ్వనికొక ఉదాహర ఇ= 
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“దూరు దూరు దూరు దూరో నా సామి 

దున్న పోతుల బారు సూడో 

ఆకులిసా నమిలిపోరో నా రామి 

పోకలిస్తా నమ్విలీ.నోరో? 

రెండు గుట్టల నట్టనడుమా నాసొామి 

దేగడిసా దున్ని పోరోః 
అ యం 

లీ 

ళీ 

“65 CELL 30౪ CER LER) 

రాయంటి నా మొగడు రంగ మెల్లి తిరిగిరాలేదు 

నాచేను దున్నాలి నాకు రైతు మంచివాడు కావాలీ 

మాయ చెంగలి తుంగ మత్తుగా బెరిగింది 

తీయలేక పదుల కున్నాను - దిక్కు లేక ను 
ముక్కు చున్నాను 

వీటు చేను నాది వాటంగ దున్నాలి 

రాటు పోటుకూ ఆగాలి 

ఆ రెతు మోతెబర్షై యు౦డాలి.... 

కాశెతి నొక్కితే గడంత యేళ్లతో 
ర ఆలి a) ళం 

భచ భళున సెకిలి పోవాలి 
య ne 

ఆ బలిసి వున్నా నడ్డి చావాలి 

గుండ డిబ్బలపైన రెండు చేతులతోటి 

గం[డ నాగలి మేడి కదలకుండా నిలిపి 

కొం(డేసి నొక్కితే నాగాలీ 

పణత రేగడిలోన మునగాలీ 

CD శనికి pees Cr 
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ఎనరైన చేయగల్లెతే ఎల్లి చూసుకోండి 
యీవలావల గట్టులోపలోపల గాడి 

ఇష్టమైతే కౌలు కిస్తాము 

ఇందలి నాయిక స్వయందూతిక అనే శృంగార నాయిక. తన విషయాన్ని, అవన 

రాన్ని స్వయంగానే వెల్లడించి నాయకుని ఆహ్వానిస్తున్నది. ఈ నాయిక జారకామిని, 

ఆమె మానసిక స్థితినిబట్టి ఆమెకుగల అత్యధికమైన కామేచ, కామాతురత, ఈ 
పాటలో కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతున్నది. ఇట్టి వారు అరుదు. భౌతిక దేశాల్లో ఇట్టి 

కోరికల యెక్కువ, 

సంఘ బాహ్యములై న ఇటువంటి మనస త్వాలతో మసలే స్రీ పురుషుల 
మానసిక స్థితిని విశ్లేషించేటందుకు పాశ్చాత్య దేశాలలో “సైకోపెథాలజీ, - సైకి 

యా(టి' రంగాలలో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. పై పాటలో వ్యవసాయ సంబం 

ధార్భం జారకామినియొక్క- పచ్చి శృంగార సంబందార్థిం శ్లేషాలంకార గతంగా 
ప్యక్కమయింది, 

—000— 

బాలబాలికల మన, _పవృత్సి ! 

రాగద్వేషాల కతీతంగా జీవించినన్ని రోజులు బాలబాలికలు భగవంతునితో 

సమానులు. లోకం లోని లోతుపాతులవై పు మనను పారించిన పిదప వారు కూడా 

సామాన్య మానవుల కోపలో చేరిపోతారు వారి వారి మనస్తత్వాలు, అలంకార 

తత్వాలెలా (పదర్శితములగునో కొలదిగా పరిశీలింతాము, 

“కట్ట మీద వొయెటొల్లై వరమ్మా।ః 

రెడ్డీ బిడ్డా సుబ్బృమ్యూ! 

తేనే గాజులు పెట్టింది 

“అ౦కాయ కొప్పు కట్టిందీ 

తడ్కా సాటుకు పోయింది 
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పొర్కా దెబ్బలు తిన్నదీ 

బాయీ సుట్టూ తిరిగింది 

బాయికి దండం పెట్టిందీ 

బాయిల దుంకి చచ్చిందీ," 

వచ్చీరాని పూహల నడుమ నచ్చీనచ్చని సుబ్బమ్మ సంఘటనకు రూపకల్పన 

చేసినారు పల్లె బాలబాలికలు. తప్పుడు పనేదో చేసింది. దానికి శిక్ష అనుభవించక 

తప్పలేదు. అపమానభారం భరించలేక ఆత్మహత్య చేసికొన్నది. ఆమె కథను 

చెప్పి, “అడుసు దొక్కనేల, కాలు కడుగ నేల అనే సామెత ద్వారా భావితరాలను 

“హెచ్చరించినారు, చిన్నారులిచట. 

సుబ్బమ్మ బెంకాయ కొప్పు పెట్టింది. బంకొయ పంటి కొప్పు, వాణక 

లుపోపమ,. తమ యింటిలో పండగ పబ్బాలకు తెచ్చే ఇంకాయను, సుబ్బమ్మ 

కొప్పులో చూడగలిగినారు. అంతకంటె దూరంగా పుండే ఉపమానాలు వారిక్ 

తోచవు,. అది పరిసరాల (పభావమే, 

“గణ గణ గంటా 

కడుపుల మ౦టా 

మూడు సోల్లు దింటా 

మూలకు వంతా 

అప్పులోడొ సే 

చెప్పుదీస్క తంతా 

దేవుడా స్తే 

దండం బెడతా! 

ఇటువంటి వారు కూడా మన సమాజంలో లేక పోలేరు. అయినా ఇట్టివారికి దేవుని 

పట్ల మాత్రము కొంత భయం భక్తి వుండక పోదు. అందుకే దండం బెట్టకం 

జరిగింది, 

కట 2 ళా, న్ (ప సొదాన్కీ బలిష్టం 

పనికి నీ అదురుష్టం 
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అనేవారు వీరు. వీరిని తమ కవితల్లోనికి ఎక్కించి జానపద బాలబాలికలు పరో 

క్ష౦గా విమర్శ చేస్తుంటారు, పిల్లల పాటలు చాల మటుకు శబ్బాలంకార యుక ౦గా 

ఆందులో అంత్య(ప్రాసలతో నిండి వుంటాయి. 

తమ తం(డి చెట్టు నరుకుతున్నాపుడు చూచిన అమ్మాయిలు, ఆ సంఘటనే 

తమ “పుంగిరి' పాటలోనికి దించి= 

'చెటు కొటంగ 
టి యు 

పాలు కొరం౦ంగ... * 

«<E కోప వ జ గా కాన ౮ ; అనీ, అంత్య(ప్రాసతో పాడుకోవడం, ఇంటికి వచ్చిన చెల్లెలికి తల్లి మర్యాదకై 

మక్కుపుల్ల పెట్టుకొ మ్మని చెప్పుట గమనించి- 

గూట్ల మ కూప్పుల్ల 
(ap) 

శ్ 

"సముకో శెలా; 
ట్ ణా 

అని పాడుకోవడ౦, పల్లె పిల్లల సద్యస్ఫూరి, పరిసరాలను కవితాపసువులుగా 

వాడుకోవడ౦లోని నేర్చు, వారి మనస్తత్వాన్ని తేటతెల్లం చేస్తున్నవి, 

పన్లీయ బాలబాలికల ఆటపాటలలో ఎన్నో గేయాలు చోటుచేసికుంటాయి. 

వారి (పతి కదలికలోనూ పాటలు పరిసర పరిశీలనతో, అలంకారాలతో అందంగా 

వుంటాయి. ఈ బాల బాలికలలో పసులగాసే వారు, పుంగిరీలు పూసే అమ్మాయీలు 

అపుడపుడే బడికి వెళుతున్న బాలజాలికలు, మొదలగు వారెందరో వుంటారు. 

సాధారణంగా మగపిల్లవాడే ఆటలలో 'చెంగుడుగుడు' (చెడుగుడు-క బడ్డి) 
ఒకటి, వారు కూతవట్టి, ఎదుటి ఉద్దీని చేరిబోయి, వానిని కొట్టి (తాకి) రావాలి. ఆ 
'కూత'లు రకరకాలు- 

“హరీ ప్పరీ 

సీమల దరి 

లాలి కోటలో 

లంకల ప్పగి' 
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అంటూ ఒక ప్రాంతంలో కూత పడతారు. ఈ కూతలో, చారి(త్రిక విశేషాలు 
తడవ బడినాయి. అనుప్రాసాలంకారము కలదు. ఆడుకునే ఆటలో నెతం, 

చారి[తికాంళాలను గానం చేయడం? అందులోనూ అలంకారాలతో పహ అప్; 

వానికి పుణ్యం పురిషార్థం రెండూ కలిసి వచ్చినట్టయింది. అలంకారాల విష 

యంలో బాలబాలికల హృదయం ఒక అలంకార పేటిక. 

జీ 

ప్టి గడనా ఎలెలుకా 
య 

a | 

పిల్లలు దీ సెరా బుడుబుడుకా :" 

మొదలగు పాదాలతో (ప్రారంభమయే కబడి కూత సైతం అటువంటిదే. 

ఈ కబడీ ఆటలోనే తెలుగువీరులు 'రిపుల కవ్వించు నేరుపుల గరచి"నారని 
విశ్వనాథ వారన్నారు. 

బాలుర ఆటలలో “శిడుత బిల్ల" ఒకటి. ఈ శిడుత బిల్ల పరిణామం చెందిన 

రూపమే నేటి (్రికెట్'. 

“గెన్నాో (పెద్ద క శ్రైతో “విళ్లు'ను కొట్టినపుడు ఎదుటి వానిని తప్పించుకొని, 
అది దూరాన పడినపుడు కొట్టినవాడు, అంతదూరాన్ని గెలిచినట్లు, తన గెన్నెతో ఆ 
దూరాన్ని కొలవాలి, ఆ కొలతకు 'మానం' ఏమిటి? వారి కొలతలే వేరు, మన 

ఒకటి, రెండ్లు వానికి పనికిరావు; వానికి. 

“ఏకీపాం 

సాత్రీ పేడ్ 

ము[రామూడ్ 

నల్లి ంగోడ్ 

ఐ(దాకోన్ 

ఆరేగన్ 

యాలా శికి్మ 

CTYY) ఇరిఉత 
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మొదలగు విధంగా సాగుతుంది వాని కొలత. ఈ యేడు కొలతల దూరంతో. ఒక 

కొమ్ము. ఒక్కొక కొమ్ము పేర, తన యెదుటి ఆటగాడిని ఒంటి కాలిపై 

కృుంటించీ. 

“కుంటికొలు కుంటికాలు 

కూరకి డీ 

అంటూ సాగే గేయం ద్వారా గేలి చేయడం జరుగుతూంటుంది. ఈ ఆటలలోని 

కొల తలలో సైతం వానికి శబ్దాలంకౌరాలు ఊతలుగా వుండి, వాని ఆటకు మరింత 

ఉపోళ్సాహోన్ని కలిగిస్తుంటాయి. 

అట్టా పట్టా 
నొరా కట్టా 

తల్లీ పిల్లా తయారీ 

పొద్దున్నీ పోళమ్మ గడకి 
చి టె 

ఆటలో ఎగవేసినా, పారిపోయినా, తొండిచేసినా బాలబాలికలు పోట్లాడుకున్న వారివలె 
తిట్టూకోవడ౦ జరుగుతుంది. ఆ తిట్టు ఒక శాపంగా భావించుకునే మంతం అది. 

ఈ మంతం చదువుతూ ఒక గీత గీసి, దానిని దాటకూడదని, దాటితే దాటినవారు 
చపారనీ. భయపెట్టడం, అది వారికి అక్షిణ రేఖ. ఆ చిన్నారి హృదయాలకు 

కలిగిన చిరుకోపంలో సైతం, వృత్త్యన్నుపాస అనే శబ్దాలంకారం చోటుచేసి 

కొన్నది. 

పాల పండ్లు ఊడిపోయిన తమ తోడి వారిని చూసి. 

'తొ(ర్రి పండ్ల తొండ 

ముసఫ్టాని పెండ 

సీ ముక్కులేసి పిండ. అని 

గేలిచేస్తుంటారు కొంతసేపు. ఆ తర్వాత అన్నీ మరచి, హోయిగా, చెట్టపట్టా లేసు 

కొని ఆడకుంటారు. ఇందులోనూ ఛేకానుప్రాస కలదు, అళ్లే వెక్కిరించేటప్పటి 

పాటల్లోనూ ఛేకము, అంతటప్రాస సహజంగా పొదిగింది ఈ (క్రింది పాటలో- 
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కిందా టురుక్కు. మానె 

ఎదుటి వానిచేత ఒక మాట అనిపించి దానికి ఆంత్యాను(ప్రాసతో వానిని 
వెక్కిరించడ౦ పల్లెల బాలబాలికలకు సరదా! 

“పగ్గం 

“సీయవ్వ లగ్గం + 

అసపే- 
౧ ! | 

కోడి పెట్ట 

“నిను తోడి పెట్ల 

ఇంకౌ, 

“జేబు నిండ బొంగులుః 

"నెత్తి నిండ టొంగులు" 

మొదలగు విధంగా అంత్య[ప్రాసతోడి వెక్కిరింతలు ఎదుటి వారిని కికురిస్తుంటాయి. 

ఒకటి రెండు సంవత్సరాల బొలబాలికలకు తమ దుస్తుల మీద కూడా ధ్యాస 

వుండదు. ఆటల్లో బట్టలు తొలిగినా అశ్లే ఆడుకుంటున్నపుడు, అది గమనించిన, 

కొద్దిగా పెదవారె న పిల్లలు = 
టి ది జా ౧ 

'పాలమూరు జిల్లా 

టప్పఖథాన ఖుల్తా 

అని గేలి చేయంగానే, గమనించి, సిగ్గుతో తురుమంటుంటారు: ఎదుటి వారు. 

అత్యంత మధురానుభూతి యిది. ఇందులోనూ అలంకారమే. 

అప్పడపుడే పాఠశాలకు వెళుతున్న బాలబాలికలు సోమరులయిన తను తోటి 

వారికి మాటలతోనే చురుకలంటిస్తుంటారు. 
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ఒక పిల్లవాడు సరిగా బడికి రాడు. సరిగో వస్తే చదువు వస్తుంది. కానివాడు 

రాడు. దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని. 

'సామల్రాపు 

సాల్లెకు రావు 

ఎందుకు రావు 

సదువులు రావు. 

అని గానం చేస్తారు. సరదాగా, మునిపెదవులపై చేసిన, ఆ గానంలో 'యమకం 

చోటుచేసికొనినదనినపుడు, 'బాల వాక్కు (బహ్మ వాక్కు. అన్నట్టు వారెంత పునీత 

హృదయులో తెబుస్తుంది వారి మాటలు రత్నాల మూటలేకాడు, అలంకారల పేటలు. 

ఇటువంటివే, కొలది మార్పులతో కూడా (పచారంలో వున్నవి. 

“బాబు రావు 

బడికి రావు 

ఎందుకు రావు 

ఎక్కాల్ రావు." 

మొదలగు గేయం, కొలది మార్చుతో వున్నా పె భావాన్నే (ప్రతిబింబిస్తుంది. 

ఆడపిల్లల ఆటలలో కచ్చకాయలు, పుంగిరీలు, కోలాటాలు, మొదలగునవి 

ముఖ్యమైనవి. 'కచ్చకాయల ఆటలో "లెక్కించుటకు" వారు= 

“ఒక్క పండు 

లిక్కి. రెండు 

మూగ చెండు 

నాగ మల్లి 

ఐదు రచ్చ 

ఆర్మ. బచ్చ. 

ఏడు మచ్చ 

ఎనమిది రచ్చ 

తొమ్మిది తొల కుచ్చు 
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అని సంఖ్యా శణ్ణాలకు సంశేతాలుగా వాడుతుంటారు. ఆయా (ప్రాంతాల్లో పీనికి 

పాఠాంతరాలు వున్నాయి. ఈ లెక్కింపులో కూడా అంత్యానుప్రాస మొదలగు 

అలంకారాలు చోటుచేసికున్నావి. 

పుంగిరి పూతలలో అంత్య(ప్రాసల ఊనికలతో దరువుతో, రంగుల రాట్నాల 

వలె గిరగిరా తిరుగుతుంటారు. 

“పుంగిరి పూత 

గెకో నాత!' 

“పుంగిరి పుంగిరి పుల్లక్కా 

రాయీక౦టి ఎలకా్కా-." 
a) 

'పుంగిరి పుంగిరి ప్పల్లన్న 

రాగీశెటూ రంగన్నా.' 
ర 

“తప్పుడు తప్పుడు తాలాలు 

తంగెడు శెబ్టుకు దూలాలు. 

“విరాన చియ్యం 

కలుపకుర్హి దయ్యం" 

మొదలగు విధంగా పుంగిరీలలో వారు పాడే గేయాలలో ఎక్కువగా అనుప్రాసయే 

పుంటుంది. అర్జప్రాధాన్యత కాక, శబ్దానికే ఎక్కువ గౌరవము వుంటుంది ఇటు 

వంటి వానిలో. 

ఆడపిల్లల కోలాటము పాటబ్లో- 

“చిక్కుడు పూశే చిక్కుడు గాశే 

తీగేనాగో పుయ్యాలలో 

చిక్కుడు దెంపా ఎవారు లేరో 

త్రీగే నాగో ఉయ్యాలలో- 
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చిక్కుడు చెంపా రామయ్య లేడా 

తీగే నాగో ఉయ్యాలలో 

కాకర పూసే కాకర కాసే 

తీగే నాగో ఉయ్యాలలో 

కాకర చెంప ఎవారు లేరో 

తీగే నాగో ఉయ్యాలలో 

కాకర దె౦పా సీతమ్మ లేదా 

తీగే నాగో ఉయ్యాలలో 

బాలబాలికలు సరి సంఖ్యలో వృత్తాకారంలో కూర్చొని. ఒకరు తమ పక్క మరొక 

రితో అరచేతులు కలిపి పైకి లేపి, విడిచి, మరల తమ రెండు చేతులతో లయగా 

చప్పట్లు చరుస్తూ, ఇటువంటివి పాడుతుంటారు. వరుసైన వారిని గేయంలో నాయికా 

నాయకులుగా వర్ణిస్తూ పాడుకుంటుంటారు పదాలకు పదాలే, పాదాలకు పాదాలే మాటి * 

మాటికి అవృత్తి మై, (శవణానందం కలిగిసాయి. పృత్త్యన్నుపాస, ముత్త పద 

యగస్తం తీరు తీరుగా ఈ పాటలలో చోటు చేసుకుంటాయి. 

పెళ్ళి కాని ఆడపిల్లలు, ఎదిగిన వారు ఇంటిలో వున్నపుడు. తల్లిదండ్రుల 

తహతహ, అమ్మాయికి తగిన వరుడెపుడు దొరుకుతాడో అని ఆవేదన, ద్యోతక 

మవృశాయని కొందటి భావన. చిక్కుడు పూసింది, అన్నపుడు వయ సొచ్చి పెళ్లీడు 

కెదిగిన అమ్మాయి అనీ, చిక్కుడు తెంపుటకు ఎవరు, అనిసపుడు, ఆమెను పెళ్లా 

డుట కెవరనునది, (పతీకాత్మకంగా గ్రహించ వచ్చును. 

తమ బిడ్డలకు మంచి సంబంధాలు రావాలని వాళ్ల జీవితాలు మూడు పువ్వులు 

ఆరు కాయలుగా దిన దిన (పవర్థమానమై సుఖవంతంగా వుండాలనీ, దానికై తల్లి 

దం(డులమయిన తాము ఎంత కష్టాన్నయినా సరే అసుభవిస్తామనీ _పగాఢ వాంఛ 

యీ గేయాల ద్వారా పక్తమవుతున్నది. అది వారి ఆలంకార గత మనో (ప్రవృత్తి. 

ఎ ౦00౮౦-- 
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సామూహిక మన, (పవృతి, ; 

మానవుడు సంఘ జీవి. ఒంటరిగా జీవించలేడు. వాని ఆచార వ్యవహారములు 

నిత్యనై మిత్తిక విధుల నిర్వహణలో సంషు (పధావం వానివైన ఎంతయయినా 

“ వుంటుంది. వస్తుతః ఆతడెట్టి వాడై నా, సాంఘిక స్థితిగతుల (పభానం వలన వాడు 

మారపలసి వస్తుంది. వాని అభిప్రాయాలు మార్చుకోవలసి పస్తుంది కూడా. 

వ్యకి ఒంటరిగా వున్నపుడు వాని ఆలోచనలు, కోరికలు, మున్నగునవి, ఆ 

స్యక్కి సంబంధములు. అనగా అవి వాని (పత్యేకములు. కొని సమూహములో 

నున్నపుడు వాని మనస్తత్వము ఆ నమూహము మీదనే ఆధారపడియుండును. 

సామూహికంగా ఏర్పడిన వారిలో స్త్రీలూ, పురువుఎ, పయోపరిమితి నియ 

మాదులు వర్తించని వారందయూ కావచ్చును. ఆ విధంగా వార మనస త్వాలలో 

అలంకోర (వవృత్తి యెట్లా వుంటుందో పరిశీలించాలి. 

'శ్రీలక్మి నీ మహిమలూ గౌరమ్మ 
చితమై తోచునమ్మా! 

పడిరంగు బంగారు బెకగు కొమ్ముల వంటి 

తొడలు, వరి పొట్టలతో అడరు పిక్కలు 

అని గౌరి వర్ణనలో కలదు. (గ్రాంధిక కవులు తొడలను, కరభోరు అనియో, 

ర౭భోరు అనియో వర్ణించుట పరిపాటి. కాని మన జానపదులకు అవి (ఆ ఉపమా 

నాలు) గిట్టవు. తొడలు, తల(క్రీందులుగా కొమ్ములఒలె నున్నాయట। పిక్కులో! ఆవి 

పరిపొట్టలట: నిరంతరం పంట పొలాలోనే గడిపే వాని కంటికి, బుద్దికి! ఆలోచ 

నకు, నోటికి తోచేవి, ఆవే పవాబి. పరిసరాలలోని పస్తువుల రూపమే వాని దృష్టిలో 

సుడులు సుడులుగా తిరుగుతుంది. అందుకే వానినే తమ కవితోవమానాలుగా 

_గహిసారు జానపదులు. 
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“కమల పాకులాగ 

తల నంచుకోని 
టీ 

ULE +429 

ని గమనిస్తే, ఏ మాతం వేడి తగిలినా ఓర్చుకోలేని తమలపాకు నాలడం, సిగ్గుతో 

జాధతో వంగిన తలకు పోలికగా జేసిన కల్పన నేమనవలె!! మరి౦కెవరు వారికి 
సాటిః:ః 

“పెసర కాయలఅవంటే పెది మెల్ల వారు, 

కంది కాయల వంటి కనుబొమల వారు 

మిరపకాయల వంటి మీసాలవారు 

ళ్ 
ఉద CO eee 

జానపదులకు వర్ష్యమైన పెదవి దొండపంటి లాగా కనబడదు అది వెసర కాయయే 

కనుబొమలు శింగిణీలుగా తోచవు, అవి కందికాయల పంటివే అపుతాయి. మెలి 

దిరిగిన కోర మీసాలు మిరపకాయల జబోలుతాయి. సర్వమూ వారి (ప్రకృతిలోని 
పరిసరవస్తువులే- 

“ముక్కు-నా 'సెమటలు ముత్యమై మెరిసే, 

యెదమీద పతకమూ అద్దమై మెరిసే 

బంగారు జులపాలు పాముపడ గల్లు 

చేరెడు కన్నుల్లు చింత నిప్పుల్లు,' 

మక్యూన చెమటలు ముత్యాలు, యెదమీద పతకము అద్దము. చరెడుక న్నులు చింత 

నిప్పులు, ఇవి కొంతనటకు అనుభసంలోని'వే, కాని మూడవ పాదంలోనే వుంది, 
జొనపదుని సునిశిత సుందర పరిశీలన, 

,బంగారు జులపాలు పాము పడిగల్లు' 

సాధారణంగా జులపాల వెంట్రుకల వారు, తలకట్టు భుజాలను తాకి వెనకకు మళి 
ae 

కొద్దిగా పైకి తిరిగి అచ్చంగా, కొస్త వెనుకకు తగ్గిన పాము పడగ లాగా వుంటుంది. 

అ వీరుని జులపాలు కూడా పాము పడగలట! ఎంతటి పరిశీలనా నిపుణత!) ఆమ 
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కూటి పర్వతం పై కూర్చొనిన మేఘుని కలిపి ఆ పర్వతాన్ని భూసతి గుబ్బచన్నుగా 

వర్ణించిన కాళిదాసుని! (ప్రజ్ఞను వేయి నోళ్లతో పొగడిన సరస హృదయులు, పైన 
వర్ణింపబడిన జానపదుని భావనా బలమునకు నివాళుళత క మానరు, 

అతను వీరుడు, వీరుడు అనవసరంగా ఎపరి జోలికి పోడు, కాని ఎపరై నా 

తనను రెచ్చకొడితే, సహించడు, ముందడుగు వేస్తాడు. నాగు పాము అంతే. తన 

నేమి అనని వారిపై నుండి (_పళాంతంగా (పాకి పోతుంది, ఏమీ అనదు. కాని 

తనను కొడితేనో, కొట్టజూసేనో, తొక్కి. తేనో, బుస్ఫుమని లేచి, కస్సుమని కాపీ 

స్తుంది. అటుపంటి ధర్మనిరతి ఆ పఏీరునిది. అతని జూులపాలను పొముపడగలతో 

పోల్చుటలోని జానపదుని మనోగత బొచిత్యము ఇది. 

“జానే బొనే ఆడీదానో 

ఎంటిక లెందూేే.ఏపుగ పెంచివావూ 

ఇంటీ మొగుడూరా వొంటీవాడూ 

జొరా పిలగా 

సూరు పెండెకూ సుట్టూకుందూ!* 

ఒకపురుషుడు, మరొక స్రీ మధ్య జరిగిన సంభాషణ యిది. (పళ్నోత ర చూళిక 

లాంటిది. బారెడు బారెడు వెం[టుకలు పెంచుకున్నావు, పెంచుకుంటున్నావు, 

యెందుకని చమత్కారంగా అడిగినాడు. పరోక్షంగా వాని భావం నీ వఠదెగత్తెవు, 

సుందరాంగివి అని పొగడి లోబరచుకొనవలయునని అభిిపాయం; కాటోలు. కాని 

ఆమె చురుకైనది, తెలివైనది, గుణవతి కూడా, బారెదేసి వెంట్రుకలు మాయింటి 

సూరు సంలు చుట్టుకుంటాను; అని సమాధానం చెప్పింది, ఎందుకని అడుగు 

తాదేమోనని తనలో తానే (పశ్నించుకొని, ఇంటి మొగుడు వొంటివాడు, అతనికి 

సహకరించుపే తన ధర్మమని చెప్పి, చమక్కరించిన మగవానిని నోరెత నీయ 

కుండా చేసింది 

1. మేఘ సందేశము. 1.18. కాళిదాసు (ఛన్నోపాన్త 9). 
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ఆ భార్యా భర్తలు వీద వారు, గుడిసి కప్పుకుంటున్నారు. మగవాడొకడే 
వెనకా ముందుమెపరూ _వునృట్టులేదు. ఇంటికి కొంత వజకు గోడలు పెట్టాలి, 

అడవికి వెళ్ళి శప్పుకై కావలసిన జంబు, కౌశే, గడ్డి, వాసాలు సెండెలు, 

మేల్లెలు, తీగలు, నార మొదలగునవన్నీ తేవాలి. వాటిని వాసప్పచ్చాలి. ఆడ్డపెండెలు 

కట్టాలి, ఇదంతా ఒకడే చేసికోవాలి. నేనాతని అర్ధాంగిని కదా! చేతనయినంత 

సాయం నేనూ చేయాలి. గుడిసె కప్పిన తర్వాత, నేనూ వెచ్చగా వుంటాను గుడిసె 

టో, అందుకని భర కు సహకరించాలనుకున్నది, చేతనయినంత పని సాయం 

చేసింది, సూరున ఆడ్డపెండెలు గపైచోట, దుశెరి తీగలు, నార, అయి పోయింది, 
'అపుడు యీమె బారెడు బారెడున్న తన వెం(డుకలనే కత్తిరించి సూరు! పెండె*కు 
చుట్టడానికి సిద్ద పడింది. అందుకే ఆమె ఆదర్శవంతురాలయింది. 

స్త్రీలకే కాదు, మానవులందటకూ తలకట్టు ఆందమంటారు. కొందటు 

మగవారు మా(త్రంతలపై వెంథడ్రుకలను పెంచరు, కాని స్త్రీలందరూ విధిగా 

వెంథడ్రుకలను పెంచి, జడ, సిగ మొవలగు విధంగా అల్లుకొని, అలంకరించు 
కుంటుంటారు. తమ వెం్యడుకల విషయంలో వారు చాలా జాగత వహిస్తారు, 

అటువంటపుడు, తన అందానికి మూల కారణమైన తలకట్టునే ఆమె, తన భర్త 

కష్టాలను దూరం చేయడానికై యిస్తున్నదనినపుడు ఆమె యెంతటి ఉతమ సహ 

ధర్మ చారిణియో, అర్జాంగియా, వూహించపచ్చు. జానపద మహిళలకు యీమె 

ఉదాహరణ మా(త్రమే, భర్హ సుఖమే తన సుఖం, అతని కష్టమే తన కష్టం, 
అనేది వారి భావన. 

మా యింటాయన “కంటికి నచ్చితే చాలు, మంది నన్ను మెచ్చాల్సిన 

అవసరం లేదు. ఆయన కష్టాన్ని తగ్గించేటందుకు, నా శరీరానికి అలంకా రమైన 

వెంట్రుకలను ఇచ్చి, బోడి గుండుగా నైనా వుండడానికి సిద్ధమన్నది ఆమె, ఆదర్శ 

అన్యోన్య సహకార భావంతోడి, ఆ దాంపత్యం, లోకానికే ఆదర్శ పాయమగును 

గదా! 

1. గుడిసె కప్పులో (క్రింది నుండి మొదటి పరున గడ్డి, 

2. గుడిసెకప్పు నిలచుటకె అడ్డంగా | వేసి కే బ్రకజ్ట. 
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ఈ పాట యిరువురి మధ్య నడిచినదేయైనా సాంఘిక, జీవనంలోని ఒక 

పద్దతికి మూల కారణమైన దగుటచేత సామూహిక మనస్త త్వమునకు ఉదహరిం 

చుట జరిగింది, 

“విసనగీరి పట్నాన వీధెంత సక్కన 

వీధిలో వుండే పడుచెంత సక్కన 

పడుచుకొడిగిన రై కెంత సక్కన 

క్రైకలో వుండే గుబ్బెంత సక్కన 

గుబ్బ ధార తాగనోడింగెంత సక్క-న 

ఇది ఒక పొడుపు కథ, శ్వేషాక్యక మయింది. ఈ ఐదు పాదాలకు వరుసగా స్త్రీ 

పరమైన అర్థం వచ్చినా, పొడుపు కథ కాబట్టి మరో అర్థం వుండి తీరుతుంది. 

ఉన్నది వరుసగా, నాగటి చాఎ, ఆముద మి మొకం, ఆముదపు కాయ. గింజ. 

చంటిపాప; ఈ పొడుపు కథకు విడుపు అర్ధాలు, పల్లీయుడె న రైతుబిడ్డ తన 

ఆమువప్పు మొక్కను సర్జిద్దా కునుకు న్నాడు. ఆముదపు ముక్కుకు ఎంతటి మహాత్మ్య 

మున్నదో చెబుదామనుకున్నాడు. ఈ (పడ్రియనేన్నుకున్నాడు, (పతిపాదం చివర 

"ఎంతనక్కన' అనే పదాలను వాడి అలంకారం కూర్చినాడు అలంకారం భావౌ 

నికి మరింత అందమనే విషయం సహజం కదా! ఆ సహజత్వమే జానపదుని 

(పేరేపించింది. 

'గుబ్బ ధార తాగినోడింగెంత సత్కన' అనేన ఎంతటి ఉదాత్త మైన వాక్యమో 

చెప్పలేము. (పపంచములోని అన్ని పాలకం టె, అన్ని పదార్జాలక ౦ "టె, తల్లి పాలు 

(శేష్టం. కడుపునిండా తల్లీ పాలు తాగనోచుకున్నవాడు అద్భష్టవ ౦తుదు; ఆరోగ్య 

నంతుడూనూ. కొని, ఈ రోజుల్లో నాగరికతా వాకురలోబడి, కొంతమంది తల్లులు 

తమ పిల లకు తమ చనువాలను ఇవ్వడ ౦ లేదట! తమ శరీర సౌష్టపం జారీపో 

అ అందం తరిగిపోతుందనీ, ఆ మహిళామణులు అట్లా చేస్తున్నారట! 

శిశువులకు పై పాలు, దాది పాలు, ఫారెక్సాళాంటి మనాహారాలు, ఏర్పాటుచేసి 

కుంటు న్నారువ డబ్బు గలవారు; కౌబిట్టి, కాని ,పకృకి తమకిచ్చిన సహజమైన 
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మాతృత్వమును సద్వినియోగము చేసుకోవడ ౦లేదు, తమ చిరం జీవులకు ఆప్యాయ 

తను పంచియిన్వడ ౦లేదు. ఆ ఏధంగా పెఠిగిన శిశువులు సంఘంలో విపరీతమెన 

మనస్తత్వం కలవారై, అవాంఛనీయమైన సంఘటనలకు కారకులొతారని, మానసిక 

శాస )వేత్సృల టున్నారు. 

ఇంత విషయాన్ని ఈ పొడుపు కథలోని ఒక పాదం ఇమిడి ౦చుకున్నది 

తనలో. పల్లీయుని భావనా పటిమ ఎంతటి మహిమాన్వితమో కదా! 

ఈ పొడుపు కథలోని రెండవ విడుపు ఆముదము చెట్టనుకున్నాము. ఆ 

అర్థములోనూ, చివరి పాదమే, ఎంతో అర్జ్థవంతమయిం౦ది, “వంట ఆముదము' 

చిన్న పిల్లలకు తాపుతారు, కొంత అ (మిరప కారం కాదు) కలిపి, ఉడి 

కీ౦ంచి, $ళువులకు పట్టిస్తారు. దానివల్ల పిల్లలకు మలబద్ధకముండదనీ, ఉదర 

సంబంధమైన ఏ రోగలు రావనీః తల్లుల విశ్వాసం, ప సన ఈరో జుల్లో 

సైతం పల్లె ల్ల (ప్రజల్లో ఆముదం తాగని Sere అతిశయోక్తికాదు, అలనాడు 

(శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రోజూ ఒక శేరు కుసుమనూనె (తాగి వ్యాయామము చేసే వాడట! 

ఆతని దృఢ దేహానికి ఈ చర్యయే మూలకారిణమట: 

కాని, ఈ రో జుల్లోని అలోపతి చెద్యులు, శిశువులకు అసలు ఆముదం 

త్రాపనేకూడదనీ, అలా తాపితే అది అనారోగ్యానికి హేతుపవుతుందనీ, తర్వాత 

ఫాప ఎదిగిన పిదప ఆజీర్ణంతో బాధపడవలసి వస్తుందనీ, అంటున్నారు. నిజమేదో 

కాల పరిణామమే తేల్చాలి. కొత్త నర్సుక౦'పే ముసలి మం(త్రఫానే మేలు అనే 

సామెతను ఇచట జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి, 

తాను చెప్పదల చింది పొడుఫు కథే అయినా, అందులో అలంకారము, పెగా 

వైద్య ఆరోగ్య విషయాలు. అందుకే, ఇవి జానపదుని వివిధ విజ్ఞాన ఖనిగా, 

అలంకార అభిలాషిగొ, చూవుతున్నాయని అనుట, 

సంఘ జీవనానికి సంబంధించిన విషయము ఇందు నర్హించబడుటవలన ఇది 

అలంకార గత సామూహిక మనః (పవృతికి ఉదహరణగా యివ్వడం జరిగింది. 
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ఉంటే ఉగాది 

లేకుంటే ఏకా శి" 

అనేది, సామెత; కష్టపడి సంపాదిస్తాడు పల్లీయుడు. ఫలితం లభించినపుడు తాను 
కడుపునిండా తింటాడు. ఇరుగు పొరుగులకు పంచుతాడు. తాను సుఖపడి సమౌ 

జాన్ని సుఖపెశతాడు. ఉన్నదంతా హరించుకు పోయింది. వీదతన౦, దానికి వగ 

పక ఉపవాసమయినా వుంటాడు కాని, యాచించడ మో సరులసొమ్ము కాశపడడ మో 

కానిచేయడు, ఇది జానపదుని ధర్మనిరతికి కష్టసహిష్టుతకు, కర్మయోగి త్వమునకు, 

సమాజ సంక్షేమ కాంక్షకు, శ్రమెక జీవన వాంఛకు ఉదాహరణము, ఇదే భావాన్ని 

మరో రూపంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెలుపుతారు, 

'ఉంపే తింటం 

లేకుం'పే ఊకుంట౦" 

పల్లీయుల మనస్తత్వానికి అద్దం పడుతుంది, పైకి సామెతలాగే కనపడినా డీనిని 

స్నతిరేకమయిన థావంలో- 

'ఉంకే ఉట్ల పండుగ 

లేకుంటే లొట్ల పండుగ 

అనే సాఘుత వాడబడుతుంది. ఉన్నపుడు దుబారాఖర్చుచేసి, విలాసాలకు ధనాన్నంతా 

వెచ్చించి లేనపుడు దేబరించే వారిని, జానపదులు ఈ సామెతతో ఎత్తి పొడు 

స్తుంటారు. సంస్క-రించడానికై యత్నిస్తుంటారు. అందులోనూ అలంకారమె, 

శబ్దాలంకారం తోడి ఈ సామెతలో సంషుంలోని కొందిటిని సంస్కరించే అభిలాష 

ఉత్కటంగా కనబడుతుంది, కావుననే ఇది సామూహిక మనః (పపృతికి లక్ష్య 

మయిగది, 

'కల్లుముంతా కన్కమ్మ నిన్ను 
మరువజాలనే = తలి 1కలు ముంతా। 

ap) ఉన, 
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కల్లు కొయ్యెటపుడు మనం 

కలిసి పోతిమీ 

తిరిగి వచ్చెటిపుడు మనం 

కాలెనడ్సిమీ 1 కల్లు మురితొ। 

అమ బల్ల ససుకున్న పెండ్లాన్ని 

సీకుల కమ్మితీ 

కాల్యకింది ఎకురం భూమి 

కలు కమ్మితీ కలు ముంతా। 
(nf) 

™ 

ఉడుకుడుకూ పకోడీలు 

ఉడుకుతు న్నాయీ 

అండ్ల యేసిన పప్పు గడ్డ 

లెగురుతున్నయీ 

కలు ముంతాొ। 
ne) 

సుతి నిందాలంకారంలో సాగిన యీ గేయం మత్తుకు మరిగిన వాని మనస్తత్వం 

లిపేదే కాదు, సందేశాత్మక మయింది కూడా. 

ఓ కల్లుముంతా! నీవు నాకు తల్లితో సమానురాలవు; నిన్ను నేను మరువలేను 

సీవు నాకు చేసిన చేలు ఇంతా అంతా అని కాదు. నీ పుణ్యమా అని నా స్నేహితు 

లతో తగవులాడినాను. నీ (ప్రభావం వల్లనే భార్యను శీకులకు (కరకుబ్లు) అమ్మి 

నాను. మంచి తరిభూమిని నీకై (కబ్ణకె) అమ్మేసినాను పకోడీలు మొదలైన 

చిరుదిండ్లు మరిగి సర్వస్వం పోగొట్టుకున్నాను: ఇనంతయూ నీ దయవల్ల కలిగిందే. 

కాబట్టి గ్ కల్గుముంత తల్లీ, నిన్ను నా జీవితాంతం మరువను, అంటున్నాడు 

పల్లీయుడు. 

నిజంగా కల్లముంత మీద ఇది కృతజితయా? కాదు, అది కసి, అక్కసు. 

1. కలెవడితిమి - కొట్లాడితిమి. 
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ఓసి దొర్భాగ్యురాలా! నీ మత్తుకు మరిగి సర్వస్వం పోగొట్టుకున్నానే, నా 
సోదరులెవరూ నీ వలలో పడకుందురుగాకాః: అనే హెచ్చరిక అంతర్గతంగా 

గేయంలో వున్నది, 

కొన్ని కారణాలవల్ల తాము చెడినా, మిగతా వారిని మా(తం జాగరూకులై 
చ అధ అధ అభ అన వై ళీ వుండమని చెప్పే సహృదయ మనస్తత్వం పల్లె (ప్రజలది. “ఎంకయ్య బొడ్డులో 

ఏలు" బాబతువారు కాదు జానపదులు. సాంఘిక సంకేమమును కోరినది కావుననే 

యీ గేయం ఇక్కడికి పచ్చినది. 

“మల రెడి మల్ల రెడంటుం (డీ 
mM a ఉం ఆ 

మల్లి గాడు మల్లి గాడనప(టీ 
ag) ne) 

నీలాకనే నేనుంటిరో 

నాలాకనే నుష్వయితవురో:' 

మల్ల రెడ్డి ధనవంతుడు. 'వేశ్యాలోలుడై , వ్యననవరుడై , బికారిగా మారి, (పస్తుతం 

అదే 'వేశ్య యింటి ద్వారపాలకుకుగా వుంటున్నాడు. దొరజొబుకాగా అలంకరించు 

కొని ఆ యింటి గడపలో కాలు పెకుతున్న మరొకనిని చూచి, అయ్యా! మొదట 

నేనూ నీలాగానే వున్నాను. ఈ వ్యసనంపల్ల, ఇలా దిగజారిపోయినాను. నీవెందు 

కిటువై పు వచ్చినావు. నామాట విని తిరిగిపో, లేకుంటే నారాగనే పతనమౌతాపని 

హసూచ్చరించినాడు. 

తానెలాగు చెడిపోయినాడు, ఇతరులెందుకు బాగుపడాలి, వారూ చెడనీ, అనే 

అక్కసు. ఈర్ష్య, కొందటిలో వుంటుంది: కాని, మన పల్టీయుని ఆలోచనా 

విధానమే వేరు. వాని మనస్తత్వం మహత్వ పూర్ణము. నన్ను ఉదాహరణగా తీసి 

కొని. మరొకరు బాగుపడాలి గాని, చెడరాదని, కొవ్వొత్తిలా తాను కౌలి, కౌరి, 

ఇతరుల బతుకుల్లో వెలుగులు నింసాలనేదే, జానపదుని మనస్తత్వము. పరోస 

కారమే వాని జీవిత పరమాపధి. 

ఉపమాలంరకౌరం. వ్యష్టాంత ఛాయలతో నడచిన ఈ గేయం జానపదుని 

పరోపకార పరాయణతను తెలుపు అలంకార గత మగు మనస శ్వానికి తార్యాణము. 
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"పన్నెండు పరగణాలు వాన దేముడా 

పంటల్లు పండాలి వాన దేముడా 

పన్నెండు ధాన్యాలు 

పంటచేలు వండాలి 

మాకడుపు నిండాలి 

'పీదసాద బతకాలి 

కూలి నాలి దొరకాలి 

పారిపోయిన మా జావ 

పరుగెత్తుక రావాలి 

ఊరెళిన మా బావ 
(ag) 

ఉరుకురికి రావాలి 

తలి లేని పిలలు 
ag) (ne) 

తల డిల్లు తున్నారు 
(ng) ne) 

చేటంత మబ్బు పట్టి 

చెరువంత నిండాలి 

తూరుపున మొయిలేసి 

తుళ్లి తుళ్లి నుర వాలి 

ఈగ తలి నీళాడి 
ట్. (ae) 

వీధి వీధి నిండాలి 

దోమ తలి నీళాడీ 
ళం rn 

దొడ్లెల్ల నిండాలి 

పాము తలి నీళాడి 
య య 

పంటచేల తిరుగాలి 

కప్పతల్లి నీళాడ్తి 
ne) య 

కడవ సంచల కూయాలి 

కురువాలి కురువాలి 

కుం భవృష్టి కృరువాలి 

డబ్బుకు తవ్వెడు వియ్యం 
దేశమంత దొరుకాళి" 
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పె గేయంలో పల్లీయుని లోక సంక్షేమ వాంఛ యెంత తీవమో విదితమవుతుంది. 
వర్గాలు లేక మలమల మాడుతున్న (ప్రాణులన్నీ జానపడుని వేదనకు కారకములై నవి, 
(కౌంచి వేదన వాల్మీకి కి తాప హేతువై ఆది కావ్య మయిన రామాయణానికి నాంది 

పలికినశ్తే లోక సంక్షేమ కాంక్షయే (ప్రస్తుత జానపద కవికి ఉత్కటమై “నర్వే 

జనాః సుఖినః భవంతు" అనే భావంతో గేయ సృష్టి జరిగింది. దాని మూల భావం 

విశ్వ కళ్యాణ వాంఛయే. 

ఈగ తల్లి వీధి వీధి నిండాలి, దోమ తల్లి దొడ్లెల్లి నిండాలి, పాము తల్లి 

పంటచేలు తిరుగాలి, కప్పతల్లి కడవ పంచల కూయాలి, మొదలగు వాని కోరికల 

పలన తీవ వర్షం కురువాలనే గట్టి కోరిక తెబుస్తున్నది తమ పంటచేలు పాములకు 

నిలయమైతే పంట బాగా పఠడుతుందనేది పల్లె రైతుల విశ్వాసం. అందుకే తమ 

యింటి గాదెలలో “పూడువాము' (రెండుమూతుల పామును తెచ్చి వేనుకుంటుంటారు 

అంతేకాని సంటచేలో పాములు తిరుగరాదు, అది భయహేళతుపు అనే పికి వారు 

కాదు పల్లీయులు. అంతేగాక ఏ పామైనా మనము దానికి హాని చేయనపుడు మనకు 

పాము చేటుచేయదనే ధర్మ విశ్వాసం కలవారు జానపదులు, ఇది వారి మనస్తత్వం. 

కరువు మూలాన దూర దేశం వెళ్ళిన తన బావ పరుగెత్తుక రావాలని ఒక 

(సియురాలి కోరిక కూడా ఇందులో ఇమిడియున్నది. పేద సాదలైన తల్లిలేని పిల్లలు 
తిండికి అలమటిస్తున్నారు. వర్షాలు కురిసి ఏపుగా పంటలు పండి వారి బొడ్డుగి'న్నె 

లన్నీ అన్నంతో నిండాలి అనేది పల్లీయుని కోరిక, (పతి పాదం చివర పండాలి, 

నిండాలి, బతకాలి, దొరకాలి, అనే (కియావదాలు లి అనే అక్షరంతో అంతమౌ 

తున్నాయి. చివరికి “వానదేముడా' అనే పదాలు (వతి పాదంలో ఆవృతి ఆగుచూ 

గేయం సాగింది. వృత్యను.పాస అను అలంకారంతో జానపదుని సంఘ సంక్షేమ 

వాంఛా గతమైన మనస్తత్వం ఇందులో వ్యక్తమయింది. 

“వానల్లు కురవాలి వాన దేవుడా 

వరిచేలు పండాలి వానదేపుడా 

మా యిట్లు నిండాలి వానదేవుడా 

మా అమ్మ వండాలి వానదేవుడా 

మా బొజ్జ నిండాలి వాన దేవుడా' 
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ఈ గేయంలో 'మా' శబ్దానికి పరిమితమైన భావం కాకుండా విశాలమైన పన్నెండు 

పరగణాలు మాదే, మా దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి. అంటే దేశమంతా వర్షాలు 

కురువాలి అందరకు పంటలు పండాలి, శీదా బికి-కి అందజకూ కడుపు నిండాలి. 

పాపం! ఆ అమాయకుల కోరిక కడుపునిండే వజకే. గాదెలు కాదు వారికి నిండా 

ల్రింది; అల్బసంతో షులు, పర్హాలు బాగా కురుస్తున్నపుడు ఈగలు, దోమలు 

“జమ్ము” మని లేవడం, కప్పలు బెకబెకలాడడం, చేలల్లో పాములు, పురుగులూ 

తిరుగులాడడ ౦, మొదలగు స్వభావోక్తి వర్ణనలు చూచిన వాడికే సాధ్యపడతాయి. 

“సర్వే జనాః 

సుఖినః భవస్తు' 

అనే ఆర్యోక్సి, జానపదుని మనన్నత్వంలోని మొదటి భావన. స్వార్థం లేని విశ్వ 

జనీనతకు జానపద మననృత్వానికి ఇది (పతీక. 

"సందె వేళ సుక్క ఓ సందమామ 

తల్లి గావలె మాకు $ 3 

చల్లనీ సిందురుడు 

తం(డిగావలె మాకు 

ఆది నారాయణుడు 

అన్న గావలె మాకు 

వరపు(తి జానకి 

వదిన గావలె మాకు 
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కిల 

పికె 

దక్షిణపు సుక్క 

ఆఅక్క్యంగావలె మాకు 

బంగారి సూర్యుడు 

బావ గావలె మాకు 

' మాపటీలి సుక్క 

మరిది గావలె మాకు 

పల్లెల్ల (శ్రీలక్ష్మీ 

ఇళ గావలె మాకు 



లీగ్ ర్ జొనపదంలో అలంకొరం 

ఈ గేయం జానవదులను (పపంచంలోని అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఎత్తుతున్నది, 
(ప్రపంచమంతా ఒక కుటుంబమనీ, (ప్రజలందరూ అన్నాదమ్ములనీ* (పక్ళశే వారి 
తల్లియని ఉదాత్త భావనలో సూర్యచంద్రులు వాళ్ల సోదరులు, బావలు, జావమరదులు 
నక్ష(త్రాలు చెల్లెం(డ్రు. ఇంతటి ఉదాత్త మెన భావనతో జానపదులు (ప్రపంచ 
స్యపస్థకే మూలకారకులనిపించుకుంటున్నారు. పనుధైక కుటుంబమనే వైదిక 
ఆదర్శము వీరి భావనలో రూపుదిద్దుకుంటున్నది. అది ఆదరణ యోగ్యమయినప్పడు 
బహుశా అదే కావచ్చు భూతల స్వర్గమనేడి. 

(వపంచములోని (ప్రాణికోటి కంతటికీ జన్మస్థానము (పకృతి. ఆ (వ్రకృశే 
ఆందటి తల్లి. భగవంతుడు అందటికినీ తం(డ్రి, మన మందరమూ ఏకోదరుల 

మన్నవుడు (ప్రపంచంలో నడుస్తున్న నేటి కుత్సిత వ్యవస్థకు తావేదీ? స్వార్థం ముదిరే 
ఈ కుత్సిత నాటకం సాగుతుంది, 

కుల మతాల కుమ్ములాటలో, జాత్యహంకారాల ద్వేషాలలో, హెచ్చు తచ్చుల 

పెనుగులాటలో, రణహోమాలు, మారణ హోమాలతో నిష్పుల కంపటీపై కాపురం 

చేస్తున్న నేటి మానవాళికి, జానపదుని ఈ దివ్య సందేశం, అమృత నిష్యందిని 
యగును. వేద వాక్కుగును. సకల జన సంక్షేమ దాయక మగును. ఇటువంటి 
మనస త్వంగల జానపదులే జగమంతటికీ నేడు పునరుజ్జీవన సందాయకులగుదురు 
గాక! శాంతి స్థాపకులగుదురు గాక! స్నేహము, సౌమనస్యం, సౌభాత్రుత్వముల 

పెంచి పోషించి విశ్వశాంతి చేకూర్చెదరు గాక! 

(పపంచము నందలి మానవులంచటకూ ఒకడే సూర్యుడు. ఒకడే చం (దుడు 

గాలి ఒక పే, మోస్తున్న భూమీ ఒక 'పే. అయినపుడు సోదరులై న మానపుల మధ్య 

ఈ ఆ'వేశకావేశాలెందుకు? ఆర్థం కాదు జానపదులకు. అన్నా తమ్ముడూ, అక్కా 

పదిన, అని ఆప్యాయతలొలికే నిష్కల్మషమైన పీలుపులతో పర్వనలతో, సహకా 

రంతో ఆదర్శంగా పల్లీయులు | బతుకుతుంటారు, 

ఈ విధంగా జానపదుల వ్యక్తిగతమైన, సామూహికమయిన, మనస్తత్వా 

లను దిజ్మాాతంగా స్పృశించి, చర్చించడమయింది. వారి అలంకార మనస్తత్వ 
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మెట్టిదీ, ఆయా సందర్భాలలో వారు గానం చేసినపుడు అలంకారాలు ఏ విధంగా 

ఛితించబిడతాయీ, చూపడమయిరది. 

జానపదుని మనస్సు పురివిచ్చుకోవాలె, నోటి తలుపులు తెరుచుకోవాలె గానీ, 

బలమైన భావంతో, రమ్యమైన రాగంతో, అందమైన అలంకారంతో, పసందెన 

రసంతో, గేయాలు తేనే సోనలైై కురుస్తుంటాయి. లోకాన్ని తడిపి అనందాన్టిని 

ముంచి తేల్చుతుంటాయి. 

ఇంతటితో అలంకార తత్వం మొదలుకొని తద్గత సల్లీయ మనస్తత్వం 

పరకు సాగిన ఈ పరిశోధన ఐదవ (పకరణంతో సరిసమాప, మగుదున్నది, 







“జానపద సాహిత్యంలో అలంకార విధాన మనే సిద్ధాంత వ్యాసం, ఐదు. 

(పకరణాలతో పూర్తయింది. 'ఈ వ్యాసానికి మొదట పెట్టిన పీరు ఇది. కొని, 

విషయ విపులీకరణలో, చర్చలో 'జానపదులది అలంకార నృష్టియే గాని, విధానము 

కాదని విపుల చర్చ చేసి నిరూపించినాను, రిజిస్టే షన్లో ఏ పేరు వృుంపే, అదే 

"పేరు సిద్ధాంత వ్యాసానికి వుండాలి, .మార్చుల నంగీకరించరని తెలియటంసలన ' 
విషయ చర్చలో : శ్వేరుక్షు కొంత తేడా వుండిపోయింది. ఆల౦కొర సృష్టికి, విధానానికి 

శరత చర్చించి, ఏది సృష్టియో, ఏది విధానమో, విపులీకరించడం అయింది. 

మొదటి (వపకరణంలో కవిత్వము ..పుట్టు పూర్యోత్త రాలను అద్యంతం 

పరిశీలించడ ౦ అయింది, అలంకారాల గురించి అంతుచిక్కినంతనరకు చర్చించడ 

మయింది, అలంకార చర్విత, సంఖ్య గుజీంచిన మథనం రెండవ [పకరణలలో' 

సాగింది. ఇక ఈ వ్యాసానికి ప్రాణమయిన మూడవ (ప్రకరణంలో సుమారు(8%) 

ముష్పదియారు ఆలంకారాల గుతించి జానపదుల రసరమ్యాలై న ఉదాహరణలను' 

చూపించటం జరిగింది. జానపదులు అలంకార గత..మయిన రసపోషణ ఏ' 
విధంగా కావిస్తారో చూపడం జరిగింది, ఈ సాహిత్యంలోని వివిధ (వ క్రియల! 

నుండి ఉదాహరణలు “ఇవ్వటం జరిగింది. పోలిక సౌలభ్యం కొటికె కొగ్ని 

(గ్రాంధిక సాహిత్యంలోని పద్యాలను ఉదహరించడం కూడా జరిగింది. (గాంధిక 

సాహిత్యంలో ఇంతకుముందు చూయించని రెండలంకారములను (పత్యేక ంగా 

'చర్చించి నిర్ణోరించడం జరిగింది. నాలుగవ (ప్రకరణంలో అలంకార గత రస 
పోషణ జానపద సాహిత్యంలో జరిగిన రమ్యవిధానాన్ని చి(తించడం, అలంకార 

'గతమైన మనః (ప్రవృత్తి 'జానపదులై న కర్షకుణు, (శ్రామికులు, బాలబాలికలు, స్త్రీ 
పురుషులు మొదలగు వారిలో యెలా టంతో సజీవ చి తణ చేయడం జరిగింది. 

: రసపోషణలో నఫరసమ.లను జానపదులు అం తీరి స్పష్టం చేయడ మయింది. 

ఈ వ్యాసంలో సుమారు 86 (8 -- 1) అలంకారాలకు జానపద సాహిత్య 
నే (పడ్రియలనుండి ఉదాహరణలు చూపినాను,. ఉద్ధాత్యక మ ము, ఛలము, అనే ఆ పూర్వా 

అలంకారాలు రెండింటిని చర్చించి సోప పత్రికముగా నిరూపించినాను. ' అయితే 

ఇదిక ఇంతేనని చెప్పి గిరి గీసే సాహసం నాకు లేదు. సాహిత్యం 'సముడం. 

మానవ మా(తులు తమకు ఓపినంత ముఠచుకు రాగల వారేగాని సమ్ముదాన్ని మొశ్తా 

నికి మొత్తం తేలేరు కదా! . నేనూ అంతే చేశాను, ఓపినంత, నా పరిశ్రమకు 

అందినంతా, లభించినంతా, ముడి సరుకును శకిపంచన లేకండా, మలచినాను, 

చూయించగలిగినాను. జానపద సాహిత్యం అపార సముద్రమని నాకు తెలుసు 
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కొని, నా శక్తి అనుమతించినంతా, వసతులనుమతించినంత, శకి, వంచన లేకుండా 

(ప్రయత్నించినానని మాత్రం మనవి చేస్తున్నాను. సాధ్యమయినం తనరకు అన్ని 

(ప్రాంతాల గేయాల ఉవదహరించటము జరిగింది. ఇది పరిశ శోధన, అంతా నేనే 

చేసి నాననిగాని చేయాలగిగాని చెప్పలేను. ఇది సమ్యగ్రమయిం౮దని నాకు తోచింది; 

దీనిని మించి ఇంకెనరూ పరిశోధించలేరు అని అనలేను, ఈ సిద్ధాంత వ్యాసం, 

జానపద సౌహిత్యాన్ని పరిశీలించిన నా బుద్ధి కుళలతను ఆ సాహిత్యంపైన నాకున్న 

అధికారాన్ని మ్మాతమే తెలియజేస్తుంది కాని వేరు కాదు. సాహిత్య సింధువులో 

నేనొక బిందువును మాత్రమే. 

ఎక్కడనయినా గుణాలతోబాటు దోషాలు మామూలే, ఆయితే. ఈ పరి 

(శ్రమలో ఏమైనా గుణాలుంపే అవన్నీ ఆవరణతో ముడి సరుకును నాక ౦దించిన 

జొవపదులకు, నన్ను స్మ్య్రమ మార్గంలో నడిపించివ నా పర్యవేక్షకులకు, నాకు 

సహకరించి (పోత్సహించిన పెద్దలకు, మృతులకు, ఆభిమాను.కు మా(త్రమే 

చెందుతాయి, ఏమయినా దోషాలు దొర్హితే వానికి నేను బాధ్యత పహిపాసు. 

ముదితాము.ద్రిత సంకలనాల స. దొరికిన గేయాలు, పత్రికలు, 

గేయాలనపుడ పుడు (ప్రసారము చేసిన రేడియో నిర్వాహకులు, నా యీ పరిశ్రమకు 

చేదోడు వాదోడై నా కృతజ్ఞతకు పా(త్రులగుదు ము. 

ఈ వ్యాస రచన శెలి గుజీించి ఇక్కడ కొంత చెప్పాలి. వస్తువు జాన 

పదము, అక్ష ణము (గాంధిక ము, పోలిక 3 యిచ్చిన సద్యాలు (గొంధిక నాహిత్యము 

నుండే జానపద గేయా9ను వ్యాఖ్యానించినపుడు వ్యావహారిక వాడీనాను. మూల 

(గంథాలనుండి లక్షణాన్ని ఉదహరించి, చర్చించాళ్సి వచ్చినపుడు తప్పని సరియె 

శిష్టవ్యాపహాోరికొ న్ని వాడినాను. పరిశీలకుల దృష్టికి ఇది కలగాపులగమయిన శ్రైలిగా 

తోచపచ్చును. వ్యాపహారికంలో (వాయాలనేదే ఉద్దేశం, కాని తప్పని సరియై అట్లా 

(వాయవలసి వచ్చిందని మనవి చేస్తున్నాను చాలమటుకు వాక్యనిర్మాణ౦లో విసం 

ధులను పాటించినాను, సామాన్య పాఠకునికి కూడా ఆర్థం కావాలనేదే ఇచట 

ముఖ్యోద్ధేశము. అక్కడక్కడ కొన్ని మాండలికాలు వాడవలసి పచ్చింది, అవసర 

మనుకున్నచోట వివరణ ఇచ్చినాను. 

ఈ విధంగా సాగిన ఈ' పరిశ్రమకు, వారు వీరనకుండా, నాకు సహకరించి 

దోహద మొనరించిన వారి కందణికి మటొక నారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ 



17. 

18. 
19. 

20. 
21. 

22, 

ఉపయుక (గంథాలు 

అమరకోశము 

అప్ప కవీయము 

అష్టాధ్యాయి 

అగ్నిపురాణం 

అమరూ శతకమ్ 

ఆ౦(ధ చం(దాలోకము 

ఆం(ధ (పళాసరు.ద యశోభూషణ 
మునకు సాహిత్య పసుమాంజలి 

ఆం(ధ శబ్ద చింతామణి 

ఆం(ధ _పశస్తి 

ఆం(ధ మహాభారతం = 

అలంకార సమీక్ష 

ఆం(ధ_భ (దిన పృతికలు) 

ఆం(ధభూమి (దిన పత్రికలు) 

ఆధునిక్ హిందీ కవితామే - 

అలంకారి విధాన 

ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము 

సంప్రదాయము, _(పయోగములు 

ఆటలు = పాటలు 

ఆశ్చర్య చూడామణి-నాటకో పోద్దాతము 

ఈశావాస్యోపనిషత్తు 

ఉత్తర రామచరిత నాటకమ్ 

ఉదయ శ్రీ) 

ఉత్తర రామచరితము 

బు గ్వేదము 

ఏకావళ (తరళ వ్యాఖ్యా సహితము 

అమరుక కవి 

కాకునూరి అప్పకవి 

పాణీని 

అమరుక కవి 

నూంకని 

ఈయుళ్ణే వేంకట 

వీర రాఘవాచార్యులు 

నన్నయ్య 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

డా;। యస్. యల్. నరసి హోరావు 

డా।। జగదీశ్ నారాయన్ (తిపారీ 

ఆచార్య సి, నారాయణరెడ్డి 

నేదునూరి గంగాధరం 

మహా మహోపాధ్యాయ 

కప్పుస్వామిళా స్త్రీ 

భవభూతి 

జంధ్యాల పాపయ్య శాస్ర 

"వేదము వేంకటరాయ కవి 

జమ్ముల మడక మాధవరామశర్మ 



28. 

24. 

25, 

26. 

27. 

28. 

29, 

90. 

81, 

82. 

88. 

84. 

లీగ్, 

86. 

87. 

88. 

89. 

40, 

41. 

42. 

48. 

44. 

45. 

46. 

41, 

48. 

కఠరోపనిషల్లు 

కరీంనగర్ జిల్లా జానపద గేయాలు 

కవితావతారికలు 

కావ్యశిల్పము 

కావ్యాలంకార సంగ్రహము 

కాశీ ఖండము 

కావ్య మీమాంస 

కావ్యాదర్శము 

కావ్యాలంకార సం(గహానికి 

మలి పలుకు 

కావ్యాలంకార వ్యాఖ్య 

కాళహస్తి మాహత్మ్యము 

కొటమరాజు కథ 

కాస్య (పకాశటీక 

కుషలయానందము 

కువలయానంద సారం 

కుమార సంభవం 

కృష్ణయ జు ర్వేదములో ని 

నారాయణ సూక్తం 

గాధా సప్తశతి 

చ౦[దాలోకము 

చం(దాలోక సమున్మేష = 

మానసోల్లా సము 

జానపద గేయ వాజ్యయ పరిచయం 

చాటుపద్య మణి మంజరి 

జానపద కవితాశాస్స్త)ము 

జానపద వ్యాసావళి 

జానపద విజ్ఞాన వ్యాసావళి 

తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

సంపాదకులు డా।। జీ. లింగారెడ్డి 

డా।! ముకురాల రామారెడ్డి 

విన్నకోట మాధపరావు 

భట్టుమూర్తి 
(శ్రీ నాథుడు 

రాజశేఖరుడు 

దండి 

సన్నిధానం సూర్యనారాయ ణళా స్త్రి 

నమినాధు 

ధూరటి 
జ 

భట్ట వామనాచార్య రుళకీకరు 

అప్పయ దీక్షితులు 

బులుసు వెంకట రమణయ్య 

నన్నెచోడుడు 

సంకలన కర; 

పాలాపజల రామశర్మ 
యి 

హాలు డు 

జయదేవుడు 

స్ఫూర్ని శ్రీ 
హరి ఆదిశేషుపు 

వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రి 

(సంకలనము 

డా।। యొల్దండ రఘుమా రెడ్డి 

నేదునూరి గంగాధరం 
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